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Allmänt om anmälan av
förmånsuppgifter

Vem anmäler?

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
 Vem anmäler?
 Vad anmäls?
 När?
 Hur?
 Till vem?
 Varför?
 Hur bör man förbereda sig för anmälning?

Förmånsbetalare
• en offentlig- eller privaträttslig juridisk person, som har en i Finlands
lag föreskriven ställning som betalare av förmåner, pensioner eller
därmed jämförbara prestationer och
• vars verksamhet som betalare av dessa prestationer enligt
bestämmelserna ska övervakas av en finländsk myndighet såsom
Finansinspektionen
• kan även vara en motsvarande utländsk aktör som har ett fast
driftställe i inkomstbeskattningen i Finland.
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Vad anmäls?

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
 Vem anmäler?
 Vad anmäls?
 När?
 Hur?
 Till vem?
 Varför?
 Hur bör man förbereda sig för anmälning?

Till inkomstregistret anmäls förmåner och pensioner
• som är skattepliktiga och/eller påverkar utkomststödet
• som prestationsbetalaren är skyldig att anmäla till Skatteförvaltningen med
stöd av lagen om skatt på arv och gåva(28 a §)
• som ersätter personskador
• som inte är kostnadsersättningar till sin karaktär
• som betalas (eller kommer att betalas) ut
• som utgör en prestation som betalas ut (jfr t.ex. borgen för lån)
• som betalas till en fysisk person (beslutet avser en fysisk person)
• som inte är av känslig karaktär (som t.ex. utkomststöd).
19.5.2020

När?

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
 Vem anmäler?
 Vad anmäls?
 När?
 Hur?
 Till vem?
 Varför?
 Hur bör man förbereda sig för anmälning?

Enligt huvudregeln ska uppgifterna anmälas senast på den femte dagen efter betalningsdagen.
•
Om uppgifter anmäls på förhand, ska varje prestation anmälas enligt den betalningsdag då den
har varit tillgänglig för inkomsttagaren.
•
Prestationer kan anmälas till inkomstregistret tidigast 45 dagar före betalningsdagen.
Information om en ogrundad förmån ska inlämnas senast inom en månad efter det att ett samtycke
av parten till återkrav av förmånen fåtts eller då ett beslut om undanröjande av ett felaktigt förmånseller ersättningsbeslut getts.
Uppgifterna om återbetalda belopp ska inlämnas senast på den femte dagen efter den dag då
information om betalningen av återkrävt belopp, dess betalare och på vilken förmån betalningen
anknyter till har erhållits och återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system.
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Hur?

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
 Vem anmäler?
 Vad anmäls?
 När?
 Hur?
 Till vem?
 Varför?
 Hur bör man förbereda sig för anmälning?

Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret
– via det tekniska gränssnittet
– via inkomstregistrets e-tjänst.
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Till vem?

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
 Vem anmäler?
 Vad anmäls?
 När?
 Hur?
 Till vem?
 Varför?
 Hur bör man förbereda sig för anmälning?

Inkomsttagare
•
Fysiska personer, dödsbon och juridiska personer till vilka en i lagen avsedd prestation har
betalats eller förmån i annan form än pengar har getts.
•
En förmånstagare är alltid en fysisk person eller ett dödsbo.
•
En förmånstagare kan också vara ett utländskt dödsbo, som i beskattningen betraktas som ett
samfund.
Ställföreträdande mottagare
•
En betalningsmottagare i en situation där förmånen betalas ut till någon annan än
förmånstagaren.
•
Den ställföreträdande mottagaren anmäls bland annat i regressituationer och i situationer där
inkomsten för förmånstagaren i sin helhet eller delvis betalas till en annan mottagare.
•
I anmälan om förmånsuppgifter kan den ställföreträdande mottagaren vara bl.a. FPA,
Sysselsättningsfonden, en arbetspensionsanstalt, ett skadeförsäkringsbolag eller en arbetsgivare.
Också förmånsbetalaren själv kan vara ställföreträdande mottagare.
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Varför?

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
 Vem anmäler?
 Vad anmäls?
 När?
 Hur?
 Till vem?
 Varför?
 Hur bör man förbereda sig för anmälning?

Från och med år 2021 ersätter anmälan om förmånsuppgifter följande årsanmälningar:
• årsanmälan, specifikation över retroaktiva pensioner (VSTAKELE)
• årsanmälan om ersättningsdagar för arbetslösa (VSKORVPV)
• årsanmälan av kontaktpersonen för en pensions- och förmånsbetalare (VSELVYHT)
• försäkringsuppgifterna i lagen om skatt på arv och gåva (E).
Anmälan om förmånsuppgifter ersätter delvis följande årsanmälningar:
• prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig (VSRAERIE)
• deklaration av skatter på eget initiativ
• årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE).
På samma sätt som löneuppgifter får uppgifter om pensioner och övriga förmånsinkomster
användas av alla informationsanvändare som avses i lagen om inkomstdatasystemet enligt
sina åtkomsträttigheter.
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Hur bör man förbereda sig för
anmälning?

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
 Vem anmäler?
 Vad anmäls?
 När?
 Hur?
 Till vem?
 Varför?
 Hur bör man förbereda sig för anmälning?

Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret via gränssnittet förutsätter ett
certifikat.
• Ansökan om ibruktagandet av gränssnittet kan lämnas in när prestationsbetalaren i
inkomstregistrets e-tjänst bekräftat anmälan av förmånsuppgifter.
Inkomstregistrets e-tjänst förutsätter fullmakter.
• De nödvändiga personerna ska befullmäktigas för användning av inkomstregistrets e-tjänst
innan man går över till produktion.
• Tillgängliga fullmakter:
– Anmäla förmånsuppgifter
– Granska förmånsuppgifter
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Specialsituationer vid anmälan
av förmånsuppgifter

Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter
 Internationella situationer
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Korrigering av förmånsuppgifter
Anmälan av ogrundad förmån
Anmälan av uppgifter om återkrav
Återbäring på eget initiativ
Anmälan av regressituationer och begränsningar
Korrigering av felprestation till en ställföreträdande mottagare

Internationella situationer
Om anmälningsskyldigheten:
•

•

•

I internationella situationer ska inkomstuppgifter alltid anmälas till inkomstregistret, om
förmånsbetalaren är skyldig att lämna in information till någon av inkomstregistrets
informationsanvändare och övriga förmånsvillkor är uppfyllda.
Pensioner och förmåner ska anmälas med en anmälan om förmånsuppgifter då en
prestationsbetalare enligt lagen om inkomstdatasystemet betalar prestationer som ska betraktas
som en pension eller en förmån till en person som har sin hemvist i Finland eller i utlandet.
Förmånsbetalaren kan anmäla prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig
inkomsttagare och allmänt skattskyldig i samma material.

Inkomsttagare som bor utomlands:
•
•

Uppgifterna ska anmälas med en finländsk personbeteckning.
Om inkomsttagaren saknar en finländsk personbeteckning, anmäls uppgifterna med en utländsk
identifierare tillsammans med de tilläggsuppgifter som behövs.
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Förskottsinnehållningspliktig förmån
för en begränsat
skattskyldig
Exempel:
•
Inkomsttagaren har för sin inkomst ansökt
om ett progressivt skattekort för
begränsat skattskyldiga innan inkomsten
betalas ut.
•
Inkomsten omfattas nu av
förskottsinnehållning i stället för källskatt.
•
För skattekortet ska inkomsttagaren ha
en finländsk personbeteckning.
•
Försäkringsbolaget anmäler inkomsten till
inkomstregistret med
personbeteckningen.

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
03.08.2021
annan anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Gatuadress

Bölebågen 3 A

Postnummer

SE-40000

Postkontor

HAPARANDA

Landskod

SE

Internationella situationer
Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

SE

Förskottsinnehållningspliktig
inkomst

Ja

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Ersättning för inkomstbortfall till
närstående för
anpassningsträning

Belopp

800.00

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
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Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

80.00

Ändring av källskatt till
förskottsinnehållning av allmänt
skattskyldig
Exempel:
•
En person med hemvist i Haparanda har
arbetat i Torneå och varit sjukförsäkrad i
Finland.
•
Efter att ha insjuknat har hen från Finland
fått sjukdagspenning som källbeskattats.
•
Personen flyttar till Finland 1.4.2021, men
förmånsbetalaren har inte fått information
om detta.
•
Inget skattekort har överlämnats till
förmånsbetalaren.
Förmånsbetalaren anmäler förmånen för
april utifrån sina gamla uppgifter:
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UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd
Betalarens anmälningsreferens
Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare
Identifierare
Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare
Identifierare
Landskod
Inkomsttagarens adress
Internationella situationer
Begränsat skattskyldig
Hemviststatens landskod
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp

Värden
02.05.2021

Ny anmälan
1234B05010099
Personbeteckning
ddmmååå-1234
Skattenummer (TIN)
ååmmdd-1234
SE
(Adress i Sverige)
Ja
SE

Sjukdagpenning
1 000.00
01.04.2021
30.04.2021

Källskatt
350.00

Ändring av källskatt till
förskottsinnehållning av allmänt
skattskyldig
Exempel:
•
Personen överlämnar till förmånsbetalaren
det skattekort för allmänt skattskyldiga vilket
träder i kraft i april (20 %) först i maj.
•
Förmånsbetalaren korrigerar anmälan för
april genom att lämna in en ersättande
anmälan, på vilken betalaren raderat
uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja”.
•
När uppgiften raderats, betraktas
inkomsttagaren som allmänt skattskyldig.
Förmånsbetalaren ger 16.5.2021 en ersättande
anmälan för april:

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

tidpunkten då materialet bildades

16.05.2021

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

02.05.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens

4270f21849364c093786291fh9809520

Betalarens anmälningsreferens

1234B05010099

Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

ååmmdd-1234

Landskod

SE

Inkomsttagarens adress

(Adress i Sverige)

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Sjukdagpenning

Belopp

1 000.00

Intjäningsperiod
Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
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Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

350.00

Sjukförsäkringsavgifter i internationella
situationer
•
•

Förmånsbetalaren ska verkställa förskottsinnehållning på alla de inkomstposter
som omfattas av förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen inkluderar
sjukförsäkringsavgiften, om personen är försäkrad i Finland.
En anmälare av pensioner och förmånsinkomster behöver inte på sina
anmälningar om förmånsuppgifter till inkomstregistret specificera vilken del av
förskottsinnehållningen som utgör sjukförsäkringsavgift. Rätt belopp på avgiften
har beaktats i inkomsttagarens förskottsinnehållningsprocent.

Enbart sjukvårdspremie tas ut av inkomsttagaren
• På pensionsinkomsten ska sjukvårdspremien betalas, om Finland ansvarar för
att ersätta mottagarens sjukvårdskostnader.
• När en inkomsttagare är allmänt skattskyldig, anmäler förmånsbetalaren att
enbart sjukvårdspremien tas ut från inkomsten genom att använda uppgiften
Skatteplikten för förmånen i enlighet med förordnandet på skattekortet.
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Enbart sjukvårdspremie tas ut
av inkomsttagaren

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag
eller annan anmälningsdag

03.03.2021

Exempel:
•
En allmänt skattskyldig person som flyttat till
Frankrike har tjänat in sin pension inom ramen för
affärsverksamhet som bedrivs av ett finländskt
offentligt samfund.
•
Beskattningen av pensionen är förhindrad på grund
av skatteavtalet mellan Frankrike och Finland.
•
Utifrån föreskrifterna i grundförordningen ansvarar
Finland för personens sjukdomskostnader, varför
sjukvårdspremie dock ska påföras för inkomsten.
•
Förmånsbetalaren har fått information om
skyldigheten att ta ut sjukvårdspremien via
personens skattekort.
•
Betalaren lämnar månatligen in en anmälan om
förmånsuppgifter, med vilken betalaren specificerar
uppgiften Skatteplikten för förmånen som
”Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut”.

Typ av åtgärd
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UPPGIFTER I ANMÄLAN
Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Ålderdomspension

Belopp

3500.00

Skatteplikten för förmånen

Förvärvsinkomst, enbart
sjukvårdspremien tas ut

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

60.00

Pensionsinkomst för begränsat skattskyldig
•

Vad gäller pension som ska anmälas till inkomstregistret i internationella
situationer anges i anmälan om förmånsuppgifter olika tilläggsuppgifter, beroende
på om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig.
–
–

•

•

Också då en pension för en allmänt skattskyldig betalas utomlands, motsvarar
anmälningsförfarandet finländska situationer.
Undantaget utgörs av de situationer där Skatteförvaltningens beslut om inkomsttagarens
förskottsuppbörd separat styr förmånsbetalaren att enbart ta ut ett förskottsinnehållningsbelopp
som motsvarar sjukvårdspremien av en allmänt skattskyldig pensionstagare.

Om grunderna för en pension som betalats till en begränsat skattskyldig är olika
för arbetspensionens olika delar, ska de förskottsinnehållningar som hänför sig till
de olika delarna anmälas till inkomstregistret med egna separata
inkomstslagsspecifikationer.
För inkomstslaget Förskottsinnehållning anges på specifikationerna samma
tilläggsuppgift om pensionsgrunden som för den inkomstpost, som omfattas av
förskottsinnehållningsdelen.
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Pensionsinkomst för begränsat
skattskyldig
Exempel:
•
En begränsat skattskyldig finsk medborgare som bor i Frankrike
har tjänat in sin lagstadgade arbetspension (FöPL-andel) som
företagare, inom den privata sektorn (ArPL-andel) samt som
tjänsteman i ett finländskt offentligt samfund (OffPL-andel). Av
pensionen på sammanlagt 1 500 euro står varje del för 500 euro.
•
I egenskap av begränsat skattskyldig har personen fått två
skattekort för sin pensionsinkomst. Det ena gäller pension som
intjänats genom tjänstgöring för ett offentligt samfund (25 %) och
det andra annan arbetspension (1,5 %) jämte FöPL- och ArPLandelar.
•
ArPL- och FöPL-andelarna anmäls genom att ange som uppgiften
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig
”Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen”.
•
OffPL-andelen av pensionen anmäls med uppgiften
”Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats
i annan verksamhet än affärsverksamhet”.
•
Eftersom personen är begränsat skattskyldig, anmäls även
uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” samt uppgifterna om
hemviststat och adress på den anmälan som närmare specificerar
pensionsposterna.
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UPPGIFTER OM MATERIALET
Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare
Identifierare
Inkomsttagarens adress
Internationella situationer
Begränsat skattskyldig
Hemviststatens landskod
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Grund för den pension som betalats till en
begränsat skattskyldig
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Grund för den pension som betalats till en
begränsat skattskyldig
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Grund för den pension som betalats till en
begränsat skattskyldig
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Grund för den pension som betalats till en
begränsat skattskyldig

Värden
Personbeteckning
ddmmååå-1234
(adress i Frankrike)
Ja
FR

Ålderdomspension
1 000.00
01.01.2021
31.01.2021
Annan prestation som grundar sig på
socialskyddslagstiftningen
Ålderdomspension
500.00

01.01.2021
31.01.2021
Arbetspension som intjänats i annan
verksamhet än affärsverksamhet och
betalats av ett offentligt samfund
Förskottsinnehållning
15.00

03.01.2021
03.01.2021
Annan prestation som grundar sig på
socialskyddslagstiftningen
Förskottsinnehållning
125.00
03.01.2021
03.01.2021
Arbetspension som intjänats i annan
verksamhet än affärsverksamhet, betald av
ett offentligt samfund

Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter
 Internationella situationer

 Korrigering av förmånsuppgifter
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Anmälan av ogrundad förmån
Anmälan av uppgifter om återkrav
Återbäring på eget initiativ
Anmälan av regressituationer och begränsningar
Korrigering av felprestation till en ställföreträdande mottagare

Korrigering av förmånsuppgifter
•
•

Prestationsbetalaren ansvarar för riktigheten hos och korrigeringen av att de uppgifter som
lämnas in till inkomstregistret.
Om ett fel funnits på en inlämnad anmälan, ska anmälan korrigeras utan obefogat dröjsmål.
–

•

Korrigeringar utförs i regel genom ersättande förfarande.
–
–
–

•
•
•

Alla fel i anmälningsuppgifterna ska korrigeras.

Alla uppgifter i den ersättande anmälan lämnas in på nytt, alltså förutom de nya och ändrade uppgifterna anges även
de korrekta uppgifterna som fanns i den ursprungliga anmälan.
En ersättande anmälan görs för samma utbetalningsdag som den ursprungliga anmälan.
Korrigeringen hänförs till anmälan med en anmälningsreferens.

I vissa situationer får ersättande förfarande inte användas, utan den inlämnade anmälan ska
makuleras.
En utbetald överbetalning kan inte korrigeras till ett negativt belopp i inkomstregistret.
En överbetalning som betalats ut utan grund anmäls till inkomstregistret som en ogrundad förmån
om den inte hanteras som en återbäring på eget initiativ.
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Anmälningsreferenser
Inkomsttagaren kan ha flera giltiga anmälningar för samma betalningsdag
• Om åtgärdstypen är ”Ny anmälan”, ersätter anmälan inte en tidigare anmälan.
• När man vill korrigera en anmälan som lämnats in tidigare, ska man välja ”Ersättande
anmälan” som åtgärdstyp.
Vid korrigering av uppgifter ska korrigeringen hänföras till rätt anmälan med
anmälningsreferensen
• I samband med inlämnandet av en ny anmälan får betalaren en anmälningsreferens för
inkomstregistret.
• Betalaren kan också använda betalarens egen anmälningsreferens, om man vid
korrigeringen inte vill eller kan använda den anmälningsreferens som inkomstregistret
skapat.
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Korrigering av uppgifter – Fel i anmälan
Vid fel i anmälan har rätt belopp betalats till inkomsttagaren, men den
anmälan som lämnats in till inkomstregistret har varit felaktig.
Vid fel i anmälan ska den ursprungliga uppgiften korrigeras eller en uppgift
som saknats läggas till med en ersättande anmälan.
Alla uppgifter i anmälan ska anges på nytt, även de uppgifter som varit
korrekta i den ursprungliga anmälan.
•
•

Det är fråga om fel i anmälan till exempel då inkomsten betalats ut till rätt
belopp, men anmälts fel till inkomstregistret t.ex. på grund av fel i inmatningen.
Det är också fråga om fel i anmälan om man glömt att anmäla en uppgift som
föreskrivits som obligatorisk.
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Korrigering av uppgifter – felbetalning
En förmån har betalats ut till ett för lågt belopp
• Om en förmån har betalats ut till inkomsttagaren till ett för lågt belopp, men
beloppet motsvarar uppgifterna i anmälan om förmånsuppgifter, ska den
ursprungliga anmälan inte korrigeras.
• Den ursprungliga anmälan förblir gällande.
• En ny anmälan lämnas in för den betalningsdel som saknas för den
betalningsdag då den saknade delen betalas ut.
En förmån har betalats till ett för högt belopp
• Om en förmån har betalats ut till inkomsttagaren till ett för högt belopp, ska
förmånsbetalaren lämna in en ersättande anmälan.
• Överbetalningen ändras till en ogrundad förmån, och den nya anmälan ersätter
den ursprungliga anmälan.
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Vad gäller exempel på anmälan av uppgiften Ogrundad
förmån, se anmälan om återkrav.

Korrigering genom makulering
I vissa situationer kan ersättande förfarande inte användas, utan den inlämnade anmälan ska
makuleras.
I dessa fall
•
makulera den inlämnade anmälan och därtill
•
lämna in en ny anmälan med korrekta uppgifter.
Situationer där uppgifterna ska korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter
lämna in en ny anmälan har listats nedan:
•
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (Uppgifter om materialet)
•
Identifierare (Betalarens identifierare)
•
Identifierare (Inkomsttagarens identifierare)
•
Identifierare (Den ställföreträdande mottagarens identifierare)
•
Startdatum/Slutdatum (Intjäningsperiod)
•
Startdatum/Slutdatum (Ursprunglig intjäningsperiod)
•
Startdatum/Slutdatum (Den ursprungliga förmånens intjäningsperiod)
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Korrigering genom makulering – exempel 1/2
Exempel – korrigering av betalningsdag
•
Förmånsbetalaren har felaktigt
angett att ett begravningsbidrag
skulle ha varit tillgängligt för
inkomsttagaren 22.2.2022 trots att
betalningen egentligen nådde
inkomsttagaren först 25.2.2022.
Den första anmälan innan felet
upptäckts:

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

22.02.2022

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

87250001

Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1231234-9

Företagets namn

Möttönen Mari Dödsbo

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Begravningsunderstöd

Belopp

1500.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och
gåvoskattelagen lämnas in

Uppgifter om försäkringen
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Korrigering genom makulering – exempel 2/2
Anmälan om makulering
Efter att ha märkt felet makulerar
förmånsbetalaren den felaktiga anmälan
omedelbart.

Materialets ägare
Betalarens
anmälningsreferens
Inkomstregistrets
anmälningsreferens

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller annan
anmälningsdag

25.02.2022

UPPGIFTER I ANMÄLAN

MAKULERINGSUPPGIFTER

Typ av material

Ny anmälan
Därefter lämnar förmånsbetalaren in en ny anmälan om
förmånsuppgifter med korrekta uppgifter.

Makulering av anmälningar
om förmånsuppgifter

1234567-8

Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

87250002

Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1231234-9

Företagets namn

Möttönen Mari Dödsbo

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

87250001

2ecf7de328dc464f85b2191d4
4906076

Kod för inkomstslag

Begravningsunderstöd

Belopp

1500.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen
lämnas in

Uppgifter om försäkringen

19.5.2020

Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter
 Internationella situationer
 Korrigering av förmånsuppgifter

 Anmälan av ogrundad förmån
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Anmälan av uppgifter om återkrav
Återbäring på eget initiativ
Anmälan av regressituationer och begränsningar
Korrigering av felprestation till en ställföreträdande mottagare

Ogrundad förmån
Ogrundad förmån

Överbetalning har betalats
Överbetalning utgör ogrundad förmån i
inkomstregistret
Ogrundad förmån kan anmälas

Överbetalningen anmäls som ogrundad
förmån
Inkomsttagaren är "skyldig" betalaren

I vissa situationer har inkomsttagaren inte rätt till en betalning
som betalats till hen och anmälts till inkomstregistret.
•

Ogrundad förmån kan återkrävas från bruttobeloppet av en
förmån som betalas ut senare eller en betalningsbegäran kan
skickas till inkomsttagaren. Betalningen kan också återkrävas
till nettobeloppet. Man kan även låta bli att återkräva en
ogrundad förmån.
•
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Anmälan om ogrundad förmån ska emellertid alltid lämnas in.

En ogrundad förmån kan anmälas på två olika sätt.
•

•
Återbetalt belopp eller kvittning av inkomsten
anmäls med uppgifter om återkrav

Uppgiften ska anmälas utan obefogat dröjsmål senast inom en månad
från det att beslutet om den ogrundade förmånen har fattats.

Om felet upptäcks innan anmälan lämnas in, ska man använda det
särskilda inkomstslaget Ogrundad förmån.
I övrigt anmäls uppgiften med tilläggsuppgiften "Ogrundad förmån
– Ja".

* Vad gäller exempel på anmälan av uppgiften Ogrundad
förmån, se anmälan om återkrav.

Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter
 Internationella situationer
 Korrigering av förmånsuppgifter
 Anmälan av ogrundad förmån

 Anmälan av uppgifter om återkrav
 Återbäring på eget initiativ
 Anmälan av regressituationer och begränsningar
 Korrigering av felprestation till en ställföreträdande mottagare
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Anmälan av en återkrävd prestation
•
•

När inkomsttagaren återbetalar en ogrundad förmån eller någon annan prestation till
prestationsbetalaren ska uppgiften om återbetalningen anmälas till inkomstregistret.
Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan det
återkrävda beloppet anmäls med en ny anmälan då den återkrävs.
–

•

Som typ av åtgärd antecknas "Ny anmälan".

Följande uppgifter anges för inkomst som återkrävs:
–
–
–
–
–
–
–
–
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Inkomstslag
Återkrav – Ja
Återkrävt belopp
Datum för återbetalning
Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (om nettoåterkrav)
Källskatt på det återkrävda beloppet
Ursprunglig intjäningsperiod
Betalningsdag för den ursprungliga prestationen (frivillig uppgift)

Anmälan av en återkrävd prestation
•

•

Anmälan om en återkrävd prestation ska lämnas in senast på den femte dagen efter den
dag då man tagit del av informationen om utbetalningen av det återkrävda beloppet,
förmånsbetalaren och den prestation eller ersättning till vilken utbetalningen anknyter samt
återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system.
Anmälan om den ogrundade förmånen ska lämnas in till inkomstregistret oberoende av hur
återkravet kommer att genomföras eller om återkravet kommer att läggas ned i sin helhet
eller partiellt.

•

Återkrav i missbrukssituationer anmäls till inkomstregistret på samma sätt som övriga
återkrav.

•

Återkrav av icke-lagstadgade förmåner anmäls till inkomstregistret på samma sätt som
återkrav av andra förmåner.
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Förmånstagaren återbetalar prestationen
Bestämmelser om ett förfarande där förmånstagaren återbetalar prestationen till
förmånsbetalaren föreskrivs i inkomstskattelagen.
•
Tidpunkten för betalningen avgör huruvida återkravet av en ogrundad förmån kan i beskattningen
beaktas som ett återkrav i netto.
•
Betalaren kan alltid tillämpa återkrav i brutto.
Prestationer som betalats genom utmätning likställs med prestationer som förmånsbetalaren
själv betalat ur sina egna medel.

Om prestationen återkrävs under 2021 eller senare, ska anmälan om återkrav lämnas in till
inkomstregistret även om den ursprungliga prestationen skulle ha betalats ut före 2021.
•
Om återkravet görs i netto ska även årsanmälan för 2020 korrigeras samt korrigerade uppgifter
om förskottsinnehållningar i skattedeklarationer på eget initiativ lämnas in.
•
Om återkravet görs i brutto, behöver årsanmälningarna för tidigare år och deklarationer av skatter
på eget initiativ inte korrigeras.
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Nettoåterkrav
Om inkomsttagaren återbetalar överbetalningen under det år då den
ursprungliga prestationen betalats, kan inkomsttagaren återbetala
nettobeloppet, dvs. ett belopp från vilket förskottsinnehållningen har
dragits av.
• I situationer där återkravet görs till nettobelopp ska prestationsbetalaren till
inkomstregistret anmäla både det återkrävda beloppet till bruttobelopp och
det belopp som tidigare verkställts som förskottsinnehållning.
• Förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet räknas inte den
skattskyldiga till godo i betalningsårets beskattning.
• Den tidigare förskottsinnehållningen tas bort från förmånsbetalarens
förskottsinnehållningsskyldigheter på basis av tilläggsuppgifterna till
återbetalningen.
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Nettoåterkrav
Inkomsten kan återkrävas i netto, om den återbetalas samma år eller i början av
följande år innan beskattningen för föregående år blivit klar.
•

Skatteförvaltningen bestämmer det datum före vilket återbetalda prestationer beaktas i
beskattningen för det år då den ursprungliga prestationen betalades till förmånstagaren.

Den ursprungliga intjäningsperioden ska anges med minst ett kalenderårs
noggrannhet.
•

•
•

När Skatteförvaltningen erhåller uppgifterna om återkrav i netto, kommer
förskottsinnehållningsskyldigheten att korrigeras enligt månaden för förmånsbetalarens
ursprungliga betalningsdag.
Förfarandena för årsskiftet ska beaktas. Dessa har beskrivits mer detaljerat i anvisningen.
Den återkrävda förskottsinnehållningen ska kunna hänföras till samma skatteår då den har
innehållits på prestationen.
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Nettoåterkrav – exempel
1/3
Exempel:
•
En arbetslös arbetssökande har erhållit 648
euro/mån. i grunddagpenning under tiden 1.1.2021–
31.3.2021.
•
Förskottsinnehållning på 20 % (129,60 e/mån.) har
verkställts på dagpenningen.
•
Förmånsbetalaren har anmält prestationen varje
månad enligt betalningsdagen.
•
I samband med anmälan av arbetslöshetsförmåner är
det obligatoriskt att ge information i uppgiftsgruppen
Förmånsenhet för att fastställa de s.k.
ersättningsdagarna för en arbetslös.
Exemplet visar anmälan som lämnas in om
inkomstrelaterad dagpenning för januari. Motsvarande
anmälningar har lämnats in i februari–mars:

UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag eller
anmälningsdag

Värden
annan

05.02.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Uppgifter om inkomsttagaren

Allmänna
inkomstslaget

uppgifter

om

Kod för inkomstslag

Grunddel
inkomstrelaterad
dagpenning

Belopp

648.00

Intjäningsperiod
Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet
Enhet
Antal enheter
Allmänna
uppgifter
inkomstslaget

Dag
20
om

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Intjäningsperiod

19.5.2020

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

för

Nettoåterkrav –
exempel 2/3
Exempel:
•
I april upptäcker en förmånsbetalare att grunddagpenning
har betalats ut ogrundat under januari och februari, varför
betalaren återkräver prestationerna av inkomsttagaren.
•
Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar för
januari och februari och anmäler den ogrundade förmån
som hen betalat.
•
För inkomstslagen för arbetslöshetsförmåner ska
förmånsenheten anges.
•
I fall om ogrundad förmån anges förmånsenheten som noll
(0) dagar.
•
Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan,
eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift.
I exemplet ska man lämna in en ersättande anmälan om den
inkomstrelaterade dagpenningen för januari och anmäla
den ogrundade förmånen.

UPPGIFTER OM MATERIALET

Prestationens betalningsdag
anmälningsdag

Värden

eller

annan

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd
Inkomstregistrets
anmälningsreferens

Ersättande anmälan
eller

betalarens

20YY00020120

Versionsnummer för anmälan

n

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna
uppgifter
inkomstslaget

om

Kod för inkomstslag

Grunddel
dagpenning

Belopp

648.00

Ogrundad förmån

Ja

för

Intjäningsperiod
Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet
Enhet
Antal enheter
Allmänna
uppgifter
inkomstslaget

19.5.2020

05.02.2021

Dag
0
om

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

inkomstrelaterad

Nettoåterkrav –
exempel 3/3
Exempel:
•
Förmånsbetalaren får de återkrävda beloppen
tillbaka 5.7.2021.
•
Därefter hänför förmånsbetalaren
återbetalningarna i sitt betalningssystem till
9.7.2021.
•
Eftersom den ursprungliga intjäningsperioden
hänförs i sin helhet till ett och samma kalenderår,
kan återkravet (i netto) anmälas med en uppgift
om intjäningsperiod.
•
Skatteförvaltningen hänför korrigeringen av
förskottsinnehållningsskyldigheten (259,20 euro)
till den skatteperiod som motsvarar den
ursprungliga intjäningsperioden (mars).
I exemplet ska man lämna in en ny anmälan om
återkrav i juli:
19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller annan
09.07.2021
anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna
uppgifter
inkomstslaget

om

Kod för inkomstslag

Grunddel för
dagpenning

Belopp

1296.00

Återkrav
Tilläggsuppgifter
återbetalningen

Ja
om

Datum för återbetalning

05.07.2021

Förskottsinnehållning på 259.20
återbetalning
Ursprunglig
intjäningsperiod
Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.03.2021

Förmånsenhet
Enhet

Dag

Antal enheter

0

inkomstrelaterad

Bruttoåterkrav
•

•
•
•

•
•

Förmånsbetalaren kan om hen så önskar återkräva den prestation som hen betalat i
brutto.
I så fall betalar inkomsttagaren hela prestationen till förmånsbetalaren, också den
förskottsinnehållning som gjorts på denna.
Den förskottsinnehållning som förmånsbetalaren verkställt från prestationen vid
betalningstidpunkten räknas inkomsttagaren till godo i beskattningen.
Anmälan till inkomstregistret sker som angetts i föregående exempel, men vid
bruttoåterkrav ska man inte ange uppgiften Förskottsinnehållning på återbetalning.
– I dessa fall räknas förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till godo
för den skattskyldige i betalningsårets beskattning.
Vid bruttoåterkrav kan skatteåret anges som intjäningsperiod.
Betalningsdagen för den ursprungliga prestationen eller en annan anmälningsdag
behöver alltså inte anmälas.
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Bruttoåterkrav
Återkrav efter det ursprungliga betalningsåret
• Om inkomsttagaren betalar prestationen tillbaka så sent under det år som
följer efter det ursprungliga betalningsåret att betalningsårets beskattning
redan har slutförts (eller först under senare år), dras det återbetalda
beloppet av i beskattningen av återbetalningsåret som ett särskilt
återkravsavdrag.
• Den återkrävda förmånen har i en tidigare verkställd beskattning beskattats
som inkomsttagarens inkomst och förskottsinnehållningen räknats
inkomsttagaren till godo.
– Förmånsbetalaren kan inte återkräva prestationen netto, utan hela
prestationen ska återkrävas till bruttobelopp av inkomsttagaren, också
beloppet på den förskottsinnehållning som verkställts tidigare.
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Återkrav efter det ursprungliga betalningsåret – exempel 1/2
Exempel:
•
En inkomsttagare har fått ett bostadsbidrag på 400 euro för tiden 1.8−15.9.2021 och på samma
gång jämkad dagpenning.
•
I maj i följande år upptäcks det att bostadsbidraget betalats till ett belopp som är 128 euro för
högt.
•
Inkomsttagaren har börjat arbeta, varför hen inte längre erhåller dagpenning.
•
Prestationen till för högt belopp har återkrävts med en räkning.
•
Inkomsttagaren har inte betalat den räkning som hen mottagit, utan fakturan har överförts till
utsökningen.
•
Arbetsgivaren har tagit ut utsökningsavgiften av arbetstagarens lön och betalat den till
utsökningen.
•
Utsökningen har redovisat prestationen till förmånsbetalaren 2.12.2022.
•
Även om återkravet genomförts genom utsökning, lämnas anmälan om återkravet in på samma
sätt som om inkomsttagaren själv hade betalat prestationen tillbaka till förmånsbetalaren.
•
Förmånsbetalaren har tidigare gett en anmälan om betalningen av bostadsbidrag till
inkomstregistret och en anmälan om ogrundad förmån efter att ha upptäckt överbetalningen.
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Återkrav efter det ursprungliga betalningsåret – exempel 2/2
En ny anmälan ska lämnas in om återkravet:
UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd
Betalarens anmälningsreferens
Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Återkrav
Tilläggsuppgifter om återbetalningen
Datum för återbetalning
Ursprunglig intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum

19.5.2020

Värden
02.12.2022

Ny anmälan
21CF12345667

Bostadsbidrag
128.00
Ja

02.12.2022
01.08.2021
15.09.2021

Återkrav genom kvittning
Med kvittning avses en situation där samma förmånsbetalare
återkräver en förmån som betalaren tidigare betalat utan grund
mot en förmån som betalaren betalar senare.
Intern regress betyder att samma förmånsbetalare återkräver en
förmån som betalaren betalat tidigare mot en förmån som
betalaren betalar senare.
Enbart återkrav av en skattepliktig förmån beaktas i
beskattningen.
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Kvittning och ursprunglig betalning under
samma år
Om betalaren av den tidigare och den senare förmånen är densamma och
kvittning genomförs under det år då den ursprungliga prestationen har
betalats, kan förmånsbetalaren dra av bruttobeloppet av prestationen från
bruttobeloppet av den prestation som senare betalas till inkomsttagaren.
– Förmånsbetalaren behöver inte korrigera förskottsinnehållningsbeloppet
som tagits ut tidigare, utan det räcker att förmånsbetalaren räknar
förskottsinnehållningen på bruttobeloppet av den förmån som betalas.
– Ett undantag till detta är en situation där den tidigare prestationen har varit
skattepliktig och den andel som betalats ut till ett för högt belopp kvittas mot
en skattefri förmån som betalas senare. I dessa fall ska förmånsbetalaren
tillämpa nettoåterkrav.
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Kvittning i början av det år som följer efter det
skatteår innan beskattningen har slutförts
Om återkravet genomförs genom kvittning, sker beskattningen på samma sätt som i de fall där
inkomsttagaren själv returnerar prestationen.
•
För anmälning och beskattning är tidpunkten för kvittningen det avgörande.
Återkravet hänförs till det ursprungliga betalningsåret, om kvittningen sker så tidigt under det år som
följer efter det ursprungliga betalningsåret att beskattningen för det föregående året inte ännu har
slutförts.
•
Förmånsbetalaren kan i dessa fall återkräva överbetalningen i netto.
•
Förmånsbetalaren får den förskottsinnehållning som hänför sig till detta belopp tillbaka av
Skatteförvaltningen.
Om kvittningen genomförs i början av det år som följer efter det ursprungliga betalningsåret och
innan det datum som Skatteförvaltningen fastställt, ska det belopp som återkrävs vara med i det
belopp som förskottsinnehållning verkställs på vid beräkningen av förskottsinnehållningen på den
nya förmånen.
•
Förmånsbetalaren drar av det belopp som återkrävts från det belopp som betalas till inkomsttagaren.
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Kvittning efter det ursprungliga betalningsåret
Om prestationen återkrävs under det år som följer efter
betalningsåret eller under senare år så att återkravet inte längre
kan beaktas i beskattningen av det ursprungliga betalningsåret,
dras det återkrävda beloppet av i beskattningen för återkravsåret
som ett särskilt återkravsavdrag.
• Förmånsbetalaren ska inte beakta det återkrävda beloppet vid
förskottsinnehållningen på den prestation mot vilken hen kvittar den
tidigare prestationen.
• Kvittningen genomförs till bruttobelopp.
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Återkrav genom kvittning – exempel 1/2
Exempel:
•
En förmånsbetalare har 3.2.2021 betalat 1 100 euro (förskottsinnehållning 22 %, dvs. 242 euro) i
pension till en inkomsttagare.
•
I december 2021 har man konstaterat att den utbetalade pensionen har varit 100 euro för hög.
•
Förmånsbetalaren har i december lämnat in en ersättande anmälan till inkomstregistret där hen
anmält 1 000 euro som pensionsbeloppet för februari och en ogrundad förmån på 100 euro,
alltså sammanlagt 1 100 euro.
•
I januari 2022 erhåller inkomsttagaren 1 000 euro i pension. Förskottsinnehållningen på beloppet
är 200 euro (20 %).
•
Förmånsbetalaren och inkomsttagaren har kommit överens om att förmånsbetalaren kvittar från
prestationen den pension på 100 euro som betalats ut till ett för högt belopp under 2021.
Förskottsinnehållningen har varit 22 euro.
•
Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på 200 euro (20 %) på hela beloppet på 1
000 euro, eftersom hela detta belopp utgör skattepliktig inkomst för återbetalningsåret. Av det
resterande beloppet på 800 euro drar förmånsbetalaren av nettobeloppet på överbetalningen, 78
euro (brutto 100 euro, förskottsinnehållning 22 euro) och betalar 722 euro till inkomsttagaren.
19.5.2020

Återkrav genom kvittning
– exempel 2/2
Exemplet visar anmälan som
lämnas in i januari:

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens
betalningsdag
eller
annan
anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd
Betalarens anmälningsreferens
Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Återkrav
Tilläggsuppgifter om återbetalningen
Datum för återbetalning
Förskottsinnehållning
på
återbetalning
Ursprunglig intjäningsperiod
Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp

Värden
03.01.2022

Ny anmälan
15XX1223333456

Familjepension
1 000,00
01.01.2022
31.01.2022
Familjepension
100.00
Ja
03.01.2022
22.00
03.02.2021
01.02.2021
28.02.2021
Förskottsinnehållning
200.00

Anmälan av rättelse av betalning som inte
påverkar beskattningen
Uppgiften "Påverkar inte beskattningen – Ja” lämnas in till
Skatteförvaltningen, och den beaktas i inkomsttagarens
beskattning.
Betalaren ska ange denna uppgift i två fall:
• Att förhindra dubbelbeskattning av inkomst: vid betalning av
inkomst som redan tidigare anmälts som skattepliktig inkomst.
• Hindrande av ett ogrundat avdrag: vid anmälan av en inkomst
som returneras och som inte heller tidigare har beskattats.
19.5.2020

Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter





Internationella situationer
Korrigering av förmånsuppgifter
Anmälan av ogrundad förmån
Anmälan av uppgifter om återkrav

 Återbäring på eget initiativ
 Anmälan av regressituationer och begränsningar
 Korrigering av felprestation till en ställföreträdande mottagare

19.5.2020

Återbäring på eget initiativ
Återbäring på eget initiativ
Inkomsttagaren återbetalar
inkomsten på eget initiativ

Återbetald inkomst betraktas inte
som ogrundad förmån i betalarens
process

Det återbetalda beloppet anmäls
till inkomstregistret med uppgiften
”Återbäring på eget initiativ".

19.5.2020

En inkomsttagare kan på eget initiativ återbetala en förmån som hen
erhållit utan att förmånen utgör ogrundad förmån för
inkomsttagaren.
Det belopp som återbetalas anmäls till inkomstregistret med en ny
anmälan:
•
Uppgiften "Återbäring på eget initiativ – Ja" anges och
•
återbäringen hänförs till den betalningsdag då inkomsten har
återbetalats.
Om inkomst som återbetalats på eget initiativ senare betraktas i
betalarens process som ogrundad förmån:
•
Förmånsbetalaren ska korrigera den ursprungliga anmälan genom att
lämna in en ersättande anmälan med uppgiften ”Ogrundad förmån –
Ja” om det inkomstslag som betalats ut och
•
ändra uppgiften ”Återbäring på eget initiativ – Ja” till uppgiften
”Återkrav – Ja”.
Vid returneringar i netto och brutto tillämpas samma regler och
åtgärder som vid återkrav.

Återbäring på eget initiativ –
Exempel
Exempel
•
En studerande har erhållit 320 euro/mån. i studiestöd under
tiden 1.1.2021–31.5.2021.
•
Förskottsinnehållning (10 %) har verkställts på studiestödet
enligt den studerandes skattekort (32 e/mån.).
•
Förmånsbetalaren har anmält prestationen varje månad enligt
betalningsdagen.
•
29.5.2022 returnerar den studerande 500 euro av studiestödet i
brutto för tiden 1.1.2021–31.5.2021 (100 e/mån.).
•
Förmånsbetalaren hänför återbetalningen i sitt
betalningssystem 31.5.2022.
•
Förmånsbetalaren har tidigare lämnat in anmälningar om det
studiestöd som den betalat till inkomstregistret.
•
Betalaren lämnar inte in någon ersättande anmälan om en
ogrundad förmån, eftersom den returnerade studiepenningen
inte behandlas som en ogrundad förmån i förmånsbetalares
process.
•
Det handlar inte heller om ett betalningsfel (överbetalning).
En ny anmälan ska lämnas in om återbetalningen:

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

31.05.2022

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Studiestöd

Belopp

500.00

Återbäring på eget initiativ

Ja

Tilläggsuppgifter om
återbetalningen
Datum för återbetalning

29.05.2022

Intjäningsperiod för den
ursprungliga förmånen
Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.05.2021

Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter






Internationella situationer
Korrigering av förmånsuppgifter
Anmälan av ogrundad förmån
Anmälan av uppgifter om återkrav
Återbäring på eget initiativ

 Anmälan av regressituationer och begränsningar
 Korrigering av felprestation till en ställföreträdande mottagare

19.5.2020

Anmälan av regressituationer och begränsningar
I en regressituation:
•
•

Förmånsbetalaren kan få ersättning för en förmån som betalats ut utan grund av en annan socialskyddsanstalt
eller t.ex. ett olycksfalls-, trafik- eller patientförsäkringsbolag.
I en regressituation betalas olika förmåner ut på varandra och betalaren av den första förmånen kräver tillbaka en
förmån som upptäcks ha varit sekundär i förhållande till en senare förmån.
– Det debiterade beloppet betalas i stället för inkomsttagaren till den aktör som betalat den sekundära
förmånen.

Regress anmäls till inkomstregistret med datagruppen Avdrag.
I inkomstskattelagen har man föreskrivit att en prestation som betalaren av den senare
förmånen betalar för samma period direkt till betalaren av en skattepliktig förmån är skattefri.
•

•

För att Skatteförvaltningen ska erhålla de uppgifter den behöver från inkomstregistret, ska betalaren av den
senare förmånen ange som uppgiften Typ av avdrag "Regress till skattepliktig inkomst" eller "Regress till skattefri
inkomst” beroende på om den tidigare prestationen har varit skattepliktig eller skattefri.
Förfarandet enligt inkomstskattelagen är inte tillämplig på icke-lagstadgade förmåner, och därmed kan
regressförfarandet inte tillämpas på dem.

19.5.2020

EXEMPEL 1
1)
• En inkomsttagare erhåller 1 000 e i förmån
av Betalare1.
• Betalare1 har lämnat in anmälningar av alla
utbetalda inkomster till inkomstregistret för
tiden 1.1–30.6.

1.1-31.1
1000

.
1.2128.2.
000
*R

1.4–
1.4–30.4.
30.4.
1000
1.3-31.3.
1.3-31.3. 1 000 *R
11000
000*R
*R

1.6–30.6.
1000
1.5-31.5.
1000
3)
• Betalare1 erhåller prestationen för april och anmäler
med en ersättande anmälan uppgiften "Regress – Ja"
för den anmälan som uppgiften gäller.

B1

B2
2)
• Efter en tid fattar Betalare2 ett förmånsbeslut för
intjäningsperioden 1.3–1.4. samt fr.o.m. 1.8. som en
bestående förmån.
• Eftersom inkomsttagaren inte har rätt till överlappande
prestationer och Betalare2 har ett regresskrav från Betalare1,
anmäler Betalare2 uppgifterna om avdraget till
inkomstregistret enligt den förverkligade situationen.

13-30.4
2000
-1000 B1
1.8-31.8.
1000

Regressituation där både den
ursprungliga prestationen och den
prestation som betalas senare är
skattepliktiga 1/3
Exempel
• Inkomsttagaren har erhållit 1 500
euro i arbetslöshetsdagpenning
för perioden 2.3.2021−1.4.2021.
• Prestationen har betalats ut
6.4.2021.
Exemplet visar anmälan av
betalaren av
arbetslöshetsdagpenningen från
april:

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag
anmälningsdag

Värden
eller

annan

06.04.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

EE12D5678901

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna
inkomstslaget

uppgifter

om

Kod för inkomstslag

Grunddel
inkomstrelaterad
dagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod
Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Förmånsenhet
Enhet

Antal enheter
Allmänna
uppgifter
inkomstslaget

Dag

22
om

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

420.00

för

Regressituation där både den
ursprungliga prestationen och den
prestation som betalas senare är
skattepliktiga 2/3
Exempel

•
•

•

5.7.2021 beviljas inkomsttagaren
retroaktiv invalidpension fr.o.m. 1.3.2021.
Beloppet på invalidpensionen är 1 800
euro per månad och den betalas på en
gång för tiden 1.3.2021−31.7.2021 till ett
belopp på sammanlagt 9 000 euro.
Arbetslöshetsdagpenningen återkrävs på
så sätt att betalaren av invalidpensionen
betalar 1 500 euro av den retroaktiva
pensionen på 1 800 euro för mars till
betalaren av arbetslöshetsdagpenningen,
då 7 500 euro (brutto) återstår att betala
till inkomsttagaren.

Anmälan som förmånsbetalaren
(invalidpension) lämnat in i juli:

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd
Betalarens anmälningsreferens
Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Avdrag
Kod för inkomstslaget för avdraget
Avdragstyp
Avdragsbelopp
Intjäningsperiod för den ursprungliga
förmånen
Startdatum
Slutdatum
Uppgifter
om
den
ställföreträdande mottagaren
Redovisningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp (7500 × 26 %)

Värden
05.07.2021

Ny anmälan
00XYZ33333333

Invalidpension
1800.00
01.07.2021
31.07.2021
Invalidpension
7200.00
01.03.2021
30.06.2021
Grunddel för inkomstrelaterad
dagpenning
Regress till skattepliktig inkomst
1500.00

02.03.2021
01.04.2021

02.03.2021
01.04.2021
Förskottsinnehållning
1950.00

Regressituation där både den
ursprungliga prestationen och den
prestation som betalas senare är
skattepliktiga 3/3
Exempel
•
När betalaren av
arbetslöshetsdagpenningen har erhållit
regressprestationen, lämnar hen in en
ersättande anmälan till inkomstregistret.
•
I den ersättande anmälan anger
betalaren uppgiften "Regress – Ja".
•
I samband med betalningen av
grunddelen för inkomstrelaterad
dagpenning ska man ange
förmånsenheten.
•
Uppgiften är obligatorisk även i
ersättande anmälan.
Ersättande anmälan som betalaren av den
ursprungliga prestationen lämnar in:

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag eller
anmälningsdag

Värden
annan
06.04.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Uppgifter om tjänsten
Typ av åtgärd

Inkomstregistrets
anmälningsreferens

Ersättande anmälan

eller

betalarens 12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 /
EE12D5678901

Versionsnummer för anmälan

n

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna
inkomstslaget

uppgifter

om

Kod för inkomstslag

Grunddel
för
dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

inkomstrelaterad

Intjäningsperiod
Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Förmånsenhet
Enhet
Antal enheter
Allmänna
uppgifter
inkomstslaget

Dag
22
om

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

420.00

Regressrättsliga situationer som inte omfattas
av inkomstregistret
Till inkomstregistret anmäls inte sådana regressrättsliga situationer där
inkomsttagaren inte får något beslut, dvs. att inkomsttagaren inte är berörd part i
beslutet.
•
•

•

Med berörd part avses att inkomsttagaren erhåller ett beslut för hela förmånen och
en del av den betalas till en annan förmånsbetalare. I dessa fall är det fråga om
regress som ska anmälas till inkomstregistret.
Om inkomsttagaren inte får något beslut och hela prestationen eller en del av den
betalas till en annan förmånsbetalare, är inkomsttagaren inte berörd part, utan det
kan vara fråga om en regressrättslig situation. I dessa fall ska prestationen inte
anmälas till inkomstregistret.
Om inkomsttagaren erhåller en tilläggsbetalning som omfattas av ett separat beslut,
ska tilläggsbetalningen anmälas till inkomstregistret enligt den faktiska prestationen.

19.5.2020

Om begränsningar – Exempel
Fordonen A och B hamnar i en olycka. Föraren av fordon A skadas.

Ansvaret delas jämt mellan fordonens försäkringsbolag (A och B).
• Försäkringsbolaget för fordon A beviljar och betalar full ersättning för
personskador till föraren av fordon A.
• Eftersom ansvaret fördelas jämt, skickar försäkringsbolag A regresskrav på
hälften av den ersättning det betalat till försäkringsbolaget (B) för fordon B.
 Dylika regressbetalningar mellan bolag då inkomsttagaren inte är part
i beslutet ska inte anmälas till inkomstregistret.
 I inkomstregistret visas endast försäkringsbolag A:s anmälningar om
den utbetalda ersättningen.
19.5.2020

Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter







Internationella situationer
Korrigering av förmånsuppgifter
Anmälan av ogrundad förmån
Anmälan av uppgifter om återkrav
Återbäring på eget initiativ
Anmälan av regressituationer och begränsningar

 Korrigering av felprestation till en ställföreträdande
mottagare

19.5.2020

Korrigering av felprestation till en
ställföreträdande mottagare
Inkomsttagaren har rätt till inkomsten
Betalningen förmedlas på fel sätt
För högt belopp till inkomsttagaren

Överbetalningen är inte en i inkomstregistret avsedd ogrundad
förmån, eftersom inkomsttagaren har rätt till den inkomst som
beviljats och det uppstår inte något fordransförhållande mellan
inkomsttagaren och betalaren.

För högt belopp till ställföreträdande mottagaren

Överbetalning till ställföreträdande mottagaren,
Den ställföreträdande mottagaren är ”skyldig”
inkomsttagaren

Inkomsttagaren är ”skyldig” den ställföreträdande mottagaren

Avdrag före skatt

19.5.2020

Avdrag efter skatt

Avdrag före skatt

Avdrag efter skatt

Ett för högt belopp har betalats
till en ställföreträdande
mottagare – exempel 1/3

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

02.11.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren

Exempel

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget

•

Kod för inkomstslag

(Förmån B)

Belopp

1 000,00

•

•
•
•
•
•

En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11.2021 beviljats en månatlig
förmån på 1 000 euro, av vilken 400 euro ska betalas till en
ställföreträdande mottagare.
Inkomsttagaren har ett skattekort med
förskottsinnehållningsprocenten 10.
Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst", varmed
beloppet av den skattepliktiga inkomsten blir 600 euro.
Det inträffar ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel.
Den ställföreträdande mottagaren erhåller 500 euro i stället för
400 euro.
Inkomsttagaren erhåller 100 euro för litet och den
ställföreträdande mottagaren 100 euro som överbetalning.
P.g.a. den felaktiga betalningsstyrningen blir inkomsttagarens
skattepliktiga inkomst 500 euro.

Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet har
upptäckts.

Intjäningsperiod
Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Avdrag
Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den
ursprungliga förmånen
Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Uppgifter om den
ställföreträdande mottagaren
Redovisningsperiod
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget

19.5.2020

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp (500 × 10%)

50.00

Ett för högt belopp har betalats
till en ställföreträdande
mottagare – exempel 2/3
Exemplet fortsätter
• Inkomsttagaren kräver den prestation som saknats
av betalaren i december.
• Betalaren korrigerar den felaktiga betalningen
omedelbart.
• Den tidigare anmälan ska korrigeras genom att
lämna in en ersättande anmälan där man anmäler
den överbetalning som betalats till den
ställföreträdande mottagaren.
• I den ersättande anmälan fördelas avdragsbeloppet
i det korrekta avdragsbeloppet (400 euro) och
överbetalningsbeloppet (100 euro).
• Som avdragstyp för överbetalningen anges
"Rättelse av betalning från skattepliktig
inkomst".

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag eller annan
anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd
Betalarens anmälningsreferens
Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Avdrag
Kod för inkomstslaget för avdraget
Avdragstyp
Avdragsbelopp
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen
Startdatum
Slutdatum
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren
Redovisningsperiod
Avdrag
Kod för inkomstslaget för avdraget
Avdragstyp
Avdragsbelopp
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp (500 × 10%)

Värden
02.11.2021
Ersättande anmälan
00000001

(Förmån B)
1000.00
01.11.2021
30.11.2021
(Förmån B)
Regress till skattepliktig inkomst
400.00
01.11.2021
30.11.2021

(Förmån B)
Korrigering av betalning skattepliktig
inkomst
100.00
01.11.2021
30.11.2021
Förskottsinnehållning
50.00

Ett för högt belopp har betalats till en
ställföreträdande mottagare – exempel 3/3
Exemplet fortsätter
•
Då den prestation som saknats betalas till
inkomsttagaren, ska en ny anmälan lämnas
in till inkomstregistret.
•
I anmälan ska man använda uppgiften
"Rättelse av betalning – Ja", vilken ger
informationsanvändarna information om att
det är fråga om betalning av en inkomst
som saknats, inte en prestation som betalas
på basis av ett nytt förmånsbeslut.
•
Återbäring som betalts av en
ställföreträdande mottagare syns inte i
inkomstregistret.

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

02.01.2022

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

(Förmån B)

Belopp

100.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod
Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp (100 × 10 %)

10.00

Ett för lågt belopp har betalats
till en ställföreträdande
mottagare – exempel 1/3
Exempel
•
En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11.2021 beviljats en
månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 600 euro ska
betalas till en ställföreträdande mottagare.
•
Inkomsttagaren har ett skattekort med en
förskottsinnehållningsprocent på 10 %.
•
Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst",
varmed beloppet av den skattepliktiga inkomsten blir 400
euro.
•
Det inträffar ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas
fel.
•
Den ställföreträdande mottagaren erhåller 500 euro i
stället för 600 euro. Inkomsttagaren erhåller därmed 100
euro som överbetalning. P.g.a. den felaktiga
betalningsstyrningen blir inkomsttagarens skattepliktiga
inkomst 500 euro.
Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet
har upptäckts.

19.5.2020

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

02.11.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod
Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Avdrag
Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den
ursprungliga förmånen
Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Uppgifter om den
ställföreträdande mottagaren
Redovisningsperiod
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp (500 × 10%)

50.00

Ett för lågt belopp har betalats till
en ställföreträdande mottagare –
exempel 2/3
Exemplet fortsätter
•
I december kräver den ställföreträdande mottagaren
den prestation på 100 euro som saknats.
•
Betalaren korrigerar felbetalningen till den
ställföreträdande mottagaren omedelbart i januari
2022.
•
Betalaren kan anses ha betalat till den
ställföreträdande mottagaren de 100 euro som
saknats i inkomsttagarens ställe, varmed en ny
anmälan om betalningen lämnas in till
inkomstregistret.
•
Uppgiften "Rättelse av betalning – Ja" läggs till på
betalningen så att informationsanvändare får
information att det inte är fråga om en prestation som
betalas på basis av ett beslut om en ny förmån, utan
betalning eller korrigering av en inkomst som saknats.

UPPGIFTER OM MATERIALET Värden
Prestationens betalningsdag
eller annan anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod
Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Avdrag
Kod för inkomstslaget för
avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den
ursprungliga förmånen
Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Uppgifter om den
ställföreträdande mottagaren
Redovisningsperiod

19.5.2020

02.01.2022

Ett för lågt belopp har betalats tillUPPGIFTER OM MATERIALET
betalningsdag eller
en ställföreträdande mottagare –Prestationens
annan anmälningsdag
exempel 3/3
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Exempel
•
Ett belopp på 100 euro som betalats till
den ställföreträdande mottagaren
återkrävs av inkomsttagaren och
returneras i februari.
•
Uppgifter om återkrav ska anges om
återbetalningen.
•
För returnering av en överbetalning ska
uppgiften "Återbäring på eget initiativ –
Ja” inte anges.

Värden
02.02.2022

Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000003

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om
återbetalningen
Datum för återbetalning

01.02.2022

Intjäningsperiod för den ursprungliga
förmånen

19.5.2020

Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.11.2021

Sammanfattning och ytterligare
information

Sammanfattning och ytterligare information
Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter








Vem anmäler?
Vad anmäls?
När?
Hur?
Till vem?
Varför?
Hur bör man förbereda sig för anmälning?

19.5.2020

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
Om inkomstslagen

Om informationsinnehållet
Tekniska beskrivningar
Inspelningar av och material från
webbseminarier

Sammanfattning och ytterligare information
Specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter







Internationella situationer
Korrigering av förmånsuppgifter
Anmälan av ogrundad förmån
Anmälan av uppgifter om återkrav
Återbäring på eget initiativ
Anmälan av regressituationer och
begränsningar

 Korrigering av felprestation till en
ställföreträdande mottagare

19.5.2020

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter
Tekniska beskrivningar

Återkrav och regress
Inspelningar av och material från
webbseminarier

inkomstregistret.fi

