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Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(SubToPensionInsContribution)

Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution)

Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(SubToUnemploymentInsContribution)

Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(RecoverySubToPensionInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring (RecoverySubToAccInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
(RecoverySubToHealthInsContribution)
Beräkningsregler för förmånsuppgifter har lagts till:

Prestationer som återburits på eget initiativ totalt (BenefitUnpromptedRefundTotal)

Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt (BenefitPaymentReallocationTotal)
Följande term har ändrats på svenska:
Inkomster som utgör grund för pension (SubToPensionInsContribution) => Inkomster som utgör grund
för arbetspensionsförsäkringsavgift (SubToPensionInsContribution)
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SAMMANDRAGSUPPGIFTER, ANMÄLNINGAR OM LÖNEUPPGIFTER

1.1

Allmänt

Sammandragsuppgifter beräknas från uppgifterna i anmälningar om löneuppgifter som hämtats på basis av sökvillkor
som angetts från fall till fall. Sökvillkor kan anges på material- och rapportbeställningar samt i användargränssnittet.
Summauppgifterna beräknas i enlighet med grupperingsfaktorer från fall till fall med de beräkningsregler som anges i
följande kapitel. Uppgifterna i anmälningarna om löneuppgifter kan summeras till exempel per betalare, per betalare
och betalningsdag, per inkomsttagare eller per inkomsttagare och betalningsdag.

1.2

Beräkningsregler

I beskrivningen av beräkningsreglerna används följande begrepp:



1.2.1

Inkomstslaget är ogrundad förmån, om inkomstslagets Ogrundad förmån-uppgift är ”true” eller
inkomstslagets kod är 359 (Ogrundad förmån).
Inkomstslaget är återkrav, om inkomstslagets Återkrav-uppgift är ”true”.
Beloppet som anmälts för inkomstslaget betyder inkomstslagets Belopp-uppgift.
Antal anmälningar om löneuppgifter (WageReportCount)

Antalet anmälningar om löneuppgifter som förts in i inkomstregistret.
Antalet innehåller de anmälningar om löneuppgifter som gäller när rapporten skapades. Ny anmälan om löneuppgifter
och ersättande anmälningar som riktas mot det räknas som en anmälan. Makulerade anmälningar räknas inte med i
antalet.
1.2.2

Prestationer totalt (IncomeTotal)

I summan räknas med belopp som anmälts för följande inkomstslag:




inkomstslag 101
inkomstslag i 200-serien
inkomstslag i 300-serien, med undantag för inkomstslagen 321–325

Följande situationer utgör undantag:

1.2.3

Inkomstslaget räknas inte med i summan, om det är ogrundad förmån eller återkrav.
Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift (SubToPensionInsContribution)

I summan inkluderas belopp som anmälts för inkomstslag i serierna 100, 200 och 300 enligt beskrivningen nedan.
Följande situationer utgör undantag:




Inkomstslag som lämnats på anmälan räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften Typ av
undantagssituation för försäkring har angett att försäkringsskyldigheten inte gäller inkomster som lämnats på
anmälan (Typ av undantagssituation för försäkring är 1, 3, 6 eller 7).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget är ogrundad förmån
eller återkrav.

Beaktande av inkomstslag, serie 100
I summan beräknas det belopp som anmälts för inkomstslaget Lön totalt (101). Följande situationer utgör undantag:




Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget som angetts på
anmälan är Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103) eller Lönesumma som omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgiften (102).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av
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arbetspensionsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).
I summan räknas med för belopp som anmälts för inkomstslagen Lönesumma som omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgiften (102) och Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103).
Beaktande av inkomstslag, serierna 200 och 300
I summan medräknas belopp av de inkomstslag vilka enligt koduppsättningen för inkomstslag är underställda
arbetspensionsförsäkringsavgifter. Följande situationer utgör undantag:










1.2.4

Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas med i summan, även om inkomstslaget enligt
inkomstslagkoduppsättningen inte omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgifter, om betalaren med hjälp av
uppgiften Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2, Som grund för försäkringsavgift är
”true”).
Om inkomstslaget är Bilförmån (304) och inkomstslaget Ersättning för bilförmån (401) har angetts i anmälan,
ska det belopp som angetts för inkomstslag 401 avdras från beloppet för inkomstslag 304 (dock högst det
belopp som har anmälts för inkomstslag 304) före summering.
Från det totala beloppet för inkomstslagen Bostadsförmån (301), Telefonförmån (330), Kostförmån (334),
Övriga naturaförmåner (317), vilka meddelats i en anmälan, görs innan sammanräkningen ett avdrag av det
belopp som anmälts för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407). Det belopp som anmälts
för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407) dras dock inte av från det totala beloppet, om
betalaren med uppgiften Försäkringsuppgiftens typ styrkt att inkomstslaget 407 inte är underställt
arbetspensionsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2 i anmälan, Som grund för
försäkringsavgift är ”false”). Från det totala beloppet görs ett avdrag högst upp till det belopp som totalt har
anmälts för inkomstslagen 301, 330, 334, 317.
Beloppet som anmälts för inkomstslaget Kostförmån (334) räknas inte med i summan, om Ersättningen för
kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet = ”true” har angetts som uppgift för inkomstslaget.
Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
(SubToAccInsContribution)

I summan inkluderas belopp som anmälts för inkomstslag i serierna 100, 200 och 300 enligt beskrivningen nedan.
Följande situationer utgör undantag:




Inkomstslag som lämnats på anmälan räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften Typ av
undantagssituation för försäkring har angett att försäkringsskyldigheten inte gäller inkomster som lämnats på
anmälan (Typ av undantagssituation för försäkring är 1, 4, 6 eller 8).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget är ogrundad förmån
eller återkrav.

Beaktande av inkomstslag, serie 100
I summan beräknas det belopp som anmälts för inkomstslaget Lön totalt (101). Följande situationer utgör undantag:




Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget som angetts på
anmälan är Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103) eller Lönesumma som omfattas av
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften (106).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av arbetsolycksfalls- och
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yrkessjukdomsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 6, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).
I summan räknas med för belopp som anmälts för inkomstslagen Lönesumma som omfattas av Lönesumma som
omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften (106) och Lönesumma som omfattas av
socialförsäkringsavgifter (103).
Beaktande av inkomstslag, serierna 200 och 300
I summan medräknas belopp av de inkomstslag vilka enligt koduppsättningen för inkomstslag omfattas av
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften. Följande situationer utgör undantag:










1.2.5

Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 6, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas med i summan, även om inkomstslaget enligt
inkomstslagkoduppsättningen inte omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften, om
betalaren med hjälp av uppgiften Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis
omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 6,
Som grund för försäkringsavgift är ”true”).
Om inkomstslaget är Bilförmån (304) och inkomstslaget Ersättning för bilförmån (401) har angetts i anmälan,
ska det belopp som angetts för inkomstslag 401 avdras från beloppet för inkomstslag 304 (dock högst det
belopp som har anmälts för inkomstslag 304) före summering.
Från det totala beloppet för inkomstslagen Bostadsförmån (301), Telefonförmån (330), Kostförmån (334),
Övriga naturaförmåner (317), vilka meddelats i en anmälan, görs innan sammanräkningen ett avdrag av det
belopp som anmälts för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407). Det belopp som anmälts
för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407) dras dock inte av från det totala beloppet, om
betalaren med uppgiften Försäkringsuppgiftens typ styrkt att inkomstslaget 407 inte är underställt
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 6 i
anmälan, Som grund för försäkringsavgift är ”false”). Från det totala beloppet görs ett avdrag högst upp till
det belopp som totalt har anmälts för inkomstslagen 301, 330, 334, 317.
Beloppet som anmälts för inkomstslaget Kostförmån (334) räknas inte med i summan, om Ersättningen för
kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet = ”true” har angetts som uppgift för inkomstslaget.
Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie (SubToUnemploymentInsContribution)

I summan inkluderas belopp som anmälts för inkomstslag i serierna 100, 200 och 300 enligt beskrivningen nedan.
Följande situationer utgör undantag:




Inkomstslag som lämnats på anmälan räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften Typ av
undantagssituation för försäkring har angett att försäkringsskyldigheten inte gäller inkomster som lämnats på
anmälan (Typ av undantagssituation för försäkring är 1, 5, 6 eller 9).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget är ogrundad förmån
eller återkrav.

Beaktande av inkomstslag, serie 100
I summan beräknas det belopp som anmälts för inkomstslaget Lön totalt (101). Följande situationer utgör undantag:




Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget som angetts på
anmälan är Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103) eller Lönesumma som omfattas av
arbetslöshetsförsäkringsavgiften (105).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av
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arbetslöshetsförsäkringspremie (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 5, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).
I summan räknas med för belopp som anmälts för inkomstslagen Lönesumma som omfattas av
arbetslöshetsförsäkringsavgiften (105) och Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103).
Beaktande av inkomstslag, serierna 200 och 300
I summan medräknas belopp av de inkomstslag vilka enligt koduppsättningen för inkomstslag omfattas av
arbetslöshetsförsäkringspremie. Följande situationer utgör undantag:










1.2.6

Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av
arbetslöshetsförsäkringspremie (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 5, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas med i summan, även om inkomstslaget enligt
inkomstslagkoduppsättningen inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremie, om betalaren med hjälp av
uppgiften Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis omfattas av
arbetslöshetsförsäkringspremie (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 5, Som grund för försäkringsavgift är
”true”).
Om inkomstslaget är Bilförmån (304) och inkomstslaget Ersättning för bilförmån (401) har angetts i anmälan,
ska det belopp som angetts för inkomstslag 401 avdras från beloppet för inkomstslag 304 (dock högst det
belopp som har anmälts för inkomstslag 304) före summering.
Från det totala beloppet för inkomstslagen Bostadsförmån (301), Telefonförmån (330), Kostförmån (334),
Övriga naturaförmåner (317), vilka meddelats i en anmälan, görs innan sammanräkningen ett avdrag av det
belopp som anmälts för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407). Det belopp som anmälts
för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407) dras dock inte av från det totala beloppet, om
betalaren med uppgiften Försäkringsuppgiftens typ styrkt att inkomstslaget 407 inte är underställt
arbetslöshetsförsäkringspremie (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 5 i anmälan, Som grund för
försäkringsavgift är ”false”). Från det totala beloppet görs ett avdrag högst upp till det belopp som totalt har
anmälts för inkomstslagen 301, 330, 334, 317.
Beloppet som anmälts för inkomstslaget Kostförmån (334) räknas inte med i summan, om Ersättningen för
kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet = ”true” har angetts som uppgift för inkomstslaget.
Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution)

I summan inkluderas belopp som anmälts för inkomstslag i serierna 100, 200 och 300 enligt beskrivningen nedan.
Följande situationer utgör undantag:




Inkomstslag som lämnats på anmälan räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften Typ av
undantagssituation för försäkring har angett att försäkringsskyldigheten inte gäller inkomster som lämnats på
anmälan (Typ av undantagssituation för försäkring är 1, 2, 6 eller 10).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget är ogrundad förmån
eller återkrav.

Beaktande av inkomstslag, serie 100
I summan beräknas det belopp som anmälts för inkomstslaget Lön totalt (101). Följande situationer utgör undantag:




Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget som angetts på
anmälan är Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103) eller Lönesumma som omfattas av
sjukförsäkringsavgiften (104).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av sjukförsäkringsavgiften
(Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 3, Som grund för försäkringsavgift är ”false”).
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I summan räknas med för belopp som anmälts för inkomstslagen Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften
(104) och Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103).
Beaktande av inkomstslag, serierna 200 och 300
I summan medräknas belopp av de inkomstslag vilka enligt koduppsättningen för inkomstslag omfattas av
sjukförsäkringsavgiften. Följande situationer utgör undantag:











1.2.7

Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av sjukförsäkringsavgiften
(Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 3, Som grund för försäkringsavgift är ”false”).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas med i summan, även om inkomstslaget enligt
inkomstslagkoduppsättningen inte omfattas av sjukförsäkringsavgiften, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis omfattas av Lönesumma som omfattas
av sjukförsäkringsavgiften (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 3, Som grund för försäkringsavgift är ”true”).
Om inkomstslaget är Bilförmån (304) och inkomstslaget Ersättning för bilförmån (401) har angetts i anmälan,
ska det belopp som angetts för inkomstslag 401 avdras från beloppet för inkomstslag 304 (dock högst det
belopp som har anmälts för inkomstslag 304) före summering.
Från det totala beloppet för inkomstslagen Bostadsförmån (301), Telefonförmån (330), Kostförmån (334),
Övriga naturaförmåner (317), vilka meddelats i en anmälan, görs innan sammanräkningen ett avdrag av det
belopp som anmälts för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407). Det belopp som anmälts
för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407) dras dock inte av från det totala beloppet, om
betalaren med uppgiften Försäkringsuppgiftens typ styrkt att inkomstslaget 407 inte är underställt
sjukförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 3 i anmälan, Som grund för försäkringsavgift är
”false”). Från det totala beloppet görs ett avdrag högst upp till det belopp som totalt har anmälts under
inkomstslagen 301, 330, 334, 317.
Beloppet som anmälts för inkomstslaget Kostförmån (334) räknas inte med i summan, om Ersättningen för
kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet = ”true” har angetts som uppgift för inkomstslaget.
Om inkomstslaget Avdrag före förskottsinnehållning (419) har angetts i anmälan, dras det belopp som
anmälts för det av från totalsumman.
Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter (EmployeePensionInsContribution)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413).
1.2.8

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier (EmployeeUnemploymentInsContribution)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414).
1.2.9

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter (EmployeeHealthInsContribution)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412).
1.2.10

Förskottsinnehållning (Withholding)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).
1.2.11

Källskatt (TaxAtSource)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Källskatt (404).
1.2.12

Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal)

I summan räknas med de belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör ogrundad förmån:



inkomstslag 101
inkomstslag i 200-serien
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i 300-serien, med undantag för inkomstslagen 321–325 (obs: summan inkluderar även inkomstslag 359)
Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal)

I summan räknas med belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör återkrav:



1.2.14

inkomstslag 101
inkomstslag i 200-serien
inkomstslag i 300-serien, med undantag för inkomstslagen 321–325
Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(RecoverySubToPensionInsContribution)

I summan inkluderas belopp som anmälts för inkomstslag som utgör återkrav i serierna 100, 200 och 300 enligt
beskrivningen nedan. Följande situationer utgör undantag:


Inkomstslag som lämnats på anmälan räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften Typ av
undantagssituation för försäkring har angett att försäkringsskyldigheten inte gäller inkomster som lämnats på
anmälan (Typ av undantagssituation för försäkring är 1, 3, 6 eller 7).

Beaktande av inkomstslag, serie 100
I summan beräknas det belopp som anmälts för inkomstslaget Lön totalt (101) som utgör återkrav. Följande
situationer utgör undantag:




Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget som angetts på
anmälan är Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103) eller Lönesumma som omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgiften (102) och som utgör återkrav.
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).

I summan räknas med för belopp som anmälts för inkomstslagen Lönesumma som omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgiften (102) och Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (103) och som
utgör återkrav.
Beaktande av inkomstslag, serierna 200 och 300
I summan medräknas belopp av de inkomstslag som utgör återkrav vilka enligt koduppsättningen för inkomstslag
omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Följande situationer utgör undantag:








Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om betalaren med hjälp av uppgiften
Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis inte omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2, Som grund för försäkringsavgift är
”false”).
Beloppet som anmälts för inkomstslaget räknas med i summan, även om inkomstslaget enligt
inkomstslagkoduppsättningen inte omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgifter, om betalaren med hjälp av
uppgiften Försäkringsuppgiftens typ har angett att inkomstslaget undantagsvis omfattas av
arbetspensionsförsäkringsavgift (Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2, Som grund för försäkringsavgift är
”true”).
Om inkomstslaget som utgör återkrav är Bilförmån (304) och inkomstslaget Ersättning för bilförmån (401) har
angetts i anmälan, ska det belopp som angetts för inkomstslag 401 avdras från beloppet för inkomstslag 304
(dock högst det belopp som har anmälts för inkomstslag 304) före summering.
Från det totala beloppet för inkomstslagen Bostadsförmån (301), Telefonförmån (330), Kostförmån (334),
Övriga naturaförmåner (317), vilka meddelats i en anmälan och utgör återkrav, görs innan sammanräkningen
ett avdrag av det belopp som anmälts för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407), som
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utgör återkrav. Det belopp som anmälts för inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407), som
utgör återkrav, dras dock inte av från det totala beloppet, om betalaren med uppgiften Försäkringsuppgiftens
typ styrkt att inkomstslaget 407, som utgör återkrav, inte omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgift
(Försäkringsuppgiftens typ är 1 eller 2 i anmälan, Som grund för försäkringsavgift är ”false”). Från det totala
beloppet görs ett avdrag högst upp till det belopp som totalt har anmälts för inkomstslagen 301, 330, 334,
317, vilka utgör återkrav.
Beloppet som anmälts för inkomstslaget Kostförmån (334) och som utgör återkrav räknas inte med i
summan, om Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet = ”true” har angetts som uppgift
för inkomstslaget.
Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring (RecoverySubToAccInsContribution)

Beräknas som Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
(SubToAccInsContribution), men i summan beaktas endast inkomstslag som utgör återkrav (jfr Återkrävda inkomster
som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift).
1.2.16

Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution)

Beräknas som Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie (SubToUnemploymentInsContribution),
men i summan beaktas endast inkomstslag som utgör återkrav (jfr Återkrävda inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift).
1.2.17

Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (RecoverySubToHealthInsContribution)

Beräknas som Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution), men i summan
beaktas endast inkomster som utgör återkrav (jfr Återkrävda inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift).
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2.1

SAMMANDRAGSUPPGIFTER, ARBETSGIVARENS SEPARATA ANMÄLNINGAR
Allmänt

Sammandragsuppgifter beräknas från uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälningar som hämtats på basis av
sökvillkor som angetts från fall till fall. Sökvillkor kan anges på material- och rapportbeställningar samt i
användargränssnittet. Summauppgifterna beräknas i enlighet med grupperingsfaktorer från fall till fall med de
beräkningsregler som anges i följande kapitel. Uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälningar kan summeras till
exempel per betalare eller per betalare och kalenderår.

2.2

Beräkningsregler

2.2.1

Arbetsgivarens separata anmälningar, antal (PayerSummaryReportCount)

Antalet separata anmälningar av arbetsgivaren som införts i inkomstregistret.
Antalet innehåller de separata anmälningar som gäller när rapporten skapades. Ny anmälan och ersättande
anmälningar som riktas mot det räknas som en anmälan. Makulerade anmälningar räknas inte med i antalet.
2.2.2

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (HealthInsContribution)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) (102).
2.2.3

Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (HealthInsContributionDeductions)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (103).
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SAMMANDRAGSUPPGIFTER, ANMÄLNINGAR OM FÖRMÅNSUPPGIFTER

3.1

Allmänt

Sammandragsuppgifter beräknas från uppgifterna i anmälningar om förmånsuppgifter som hämtats på basis av
sökvillkor som angetts från fall till fall. Sökvillkor kan anges på material- och rapportbeställningar samt i
användargränssnittet. Summauppgifterna beräknas i enlighet med grupperingsfaktorer från fall till fall med de
beräkningsregler som anges i följande kapitel. Uppgifterna i anmälningarna om förmånsuppgifter kan summeras till
exempel per betalare, per betalare och betalningsdag, per inkomsttagare eller per inkomsttagare och betalningsdag.

3.2

Beräkningsregler

I beskrivningen av beräkningsreglerna används följande begrepp:








3.2.1

Inkomstslaget är ogrundad förmån, om inkomstslagets Ogrundad förmån-uppgift är ”true” eller
inkomstslagets kod är 1270 (Ogrundad förmån).
Inkomstslaget är återkrav, om inkomstslagets Återkrav-uppgift är ”true”.
Inkomstslaget är återbäring på eget initiativ, om inkomstslagets Återbäring på eget initiativ-uppgift är ”true”.
Inkomstslaget är dröjsmålsförhöjning, om inkomstslagets Dröjsmålsförhöjning-uppgift är ”true”.
Inkomstslaget är regress, om inkomstslagets Regress-uppgift är ”true”.
Inkomstslaget är rättelse av betalning, om inkomstslagets Rättelse av betalning-uppgift är ”true”.
Med det belopp som anmälts för inkomstslaget avses Belopp-uppgiften i datagruppen Allmänna uppgifter om
inkomstslaget.
Med avdragsbelopp avses uppgiften Avdragsbelopp i datagruppen Uppgifter om avdraget.
Antal anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportCount)

Antalet anmälningar om förmånsuppgifter som förts in i inkomstregistret.
Antalet innehåller de anmälningar om förmånsuppgifter som är giltiga då rapporten bildas. En ny anmälan om
förmånsuppgifter och ersättande anmälningar som hänför sig till denna ses som en anmälan. Makulerade anmälningar
räknas inte med i antalet.
3.2.2

Förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal)

I summan räknas med belopp som anmälts för följande inkomstslag:


inkomstslag i 1000-serien, med undantag för inkomstslagen 1266, 1267, 1268 och 1269.

Följande situationer utgör undantag:


3.2.3

Det belopp som anmälts för inkomstslaget räknas inte med i summan, om inkomstslaget utgör ogrundad
förmån, återkrav, återbäring på eget initiativ, rättelse av betalning eller regress.
Avdrag från förmånsprestationer totalt (BenefitDeductionTotal)

I beräkningen av summan beaktas avdrag som anknyter till följande inkomstslag (inkomstslag i datagruppen Allmänna
uppgifter om inkomstslaget):


inkomstslag i 1000-serien, med undantag för inkomstslagen 1266, 1267, 1268 och 1269.

Följande situationer utgör undantag:


Avdrag som anknyter till inkomstslaget beaktas inte, om inkomstslaget utgör ogrundad förmån, återkrav,
återbäring på eget initiativ, rättelse av betalning eller regress.

I summan inräknas avdragsbeloppen vad gäller de avdrag som ska beaktas i beräkningen, där uppgiften Kod för
inkomstslaget för avdraget är ett inkomstslag i 1000-serien.

Inkomstuppgifter – Beräkningsregler

3.2.4

Förskottsinnehållning (BenefitWithholding)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Förskottsinnehållning (1266).
3.2.5

Källskatt (BenefitTaxAtSource)

I summan räknas de belopp som anmälts för inkomstslaget Källskatt (1267).
3.2.6

Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal)

I summan räknas med de belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör ogrundad förmån:

3.2.7

inkomstslag i 1000-serien (obs!: summan inkluderar även inkomstslag 1270)
Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal)

I summan räknas med belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör återkrav:

3.2.8

inkomstslag i 1000-serien
Prestationer som återburits på eget initiativ totalt (BenefitUnpromptedRefundTotal)

I summan räknas med belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör återbäring på eget initiativ:

3.2.9

inkomstslag i 1000-serien
Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal)

I summan räknas med belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör regress:

3.2.10

inkomstslag i 1000-serien
Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt (BenefitPaymentReallocationTotal)

I summan räknas med belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör rättelse av betalning:

3.2.11

inkomstslag i 1000-serien
Dröjsmålsförhöjning totalt (BenefitDelayIncreaseTotal)

I summan inräknas belopp som anmälts för följande inkomstslag som utgör dröjsmålsförhöjning:


inkomstslag i 1000-serien
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