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LEVERANSBESKRIVNING FÖR INTRESSENTGRUPPSTESTNING AV INKOMSTREGISTRET
9.3.2018
Inkomstregisterapplikation – Korrigeringsversion
Den nya korrigeringsversionen av inkomstregistret som publiceras för intressentgruppstestning 15.3 har upprättats enligt beskrivningarna av schemanas innehåll och koduppsättningarna. Närmare beskrivningar finns på inkomstregister.fi-webbplatsen på adressen
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/programutvecklare/dokumentation/
Publicerade tjänster
1. Sändning av anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar till inkomstregistret.
2. Distribution av anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar från inkomstregistret enligt informationsanvändarens materialbeställningar
och åtkomstprofil.
Den version som publiceras innehåller inte
Den version som publicerades i inkomstregistrets testmiljö för intressentgrupper 1.3 innehåller inte rapporter, meddelande- eller åtkomstloggmaterial.
Kända fel
Här listas de kända felen i inkomstregistersystemet.
Fellistning 9.3.2018
ID

Severity
27097

1 - Critical

Beskrivning
Betalaren identifieras inte med anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan, om identifieraren
inte är ett FO-nummer

27215

2 - High

Felaktig text ”DataConsumer” efter beskrivningen i den säkra e-posten för producentens WS-certifikat

26270

2 - High

26263

2 - High

Datadistribution: Hämtning - större materialmängder (över 50 kb) orsakar ”unexpected technical error”
Tjänstebegäran - 404, Arbetsgivarens separata anmälan - ett arbetspensionsarrangemangnummer, returnerar felet
GEN0010

25643

2 - High

23201

2 - High

Datadistribution: Spärrmarkering visas inte på det material som hämtas
Arbetsgivarens separata anmälan: Ersättande anmälan med inkomstregistrets anmälningsreferens och gammal
anmälningsversion stannar på status 2 (under behandling)

20996

2 - High

Arbetsgivarens separata anmälan: faulty control = 2, felfria anmälningar sparas i databasen

27405

3 - Medium

27315

3 - Medium

27028

3 - Medium

Arbetsgivarens separata anmälan - Async-kanalen returnerar inte några valideringsfel
Makulering av materialbeställning - Makulering av material som redan har makulerats returnerar inget felmeddelande
Anmälan om löneuppgifter: Inkomstslag 101 kräver inte Försäkringsuppgift tillsammans med andra inkomstslag
enligt anmälningssätt 1

26839

3 - Medium

Anmälan om löneuppgifter godkänner inte typ av betalare (PayerType) 6–9
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26262

3 - Medium

Tjänstebegäran - Fel felmeddelande om QueryProfile saknas

23411

3 - Medium

22803

3 - Medium

Arbetsgivarens separata anmälan: Makulering av materialet fungerar inte (stannar på status 2 = under behandling)
Makulering av materialet, ItemId refererar till material som redan har makulerats. Makuleringen godkänns. Makuleringen bör avvisas.

20117

3 - Medium

Separat anmälan: arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets felaktiga identifikationsuppgifter kontrolleras inte

19910

3 - Medium

Anmälan om löneuppgifter - Insurance Exception, fel Typ av undantagssituation för försäkring, okänd ErrorCode

19727

3 - Medium

19083

3 - Medium

19041

3 - Medium

Anmälan om löneuppgifter: Nytt TIN-nummer på materialnivån returnerar MessageErrors
Anmälan om löneuppgifter: Orsakskoden för avslutande av anställningsförhållande hittas inte trots att den har
angetts enligt koduppsättningen
Materialbeställning: Fel på subscription-nivån visas dubbelt i behandlingsresponsen (InvalidItems och DeliveryErrors)

18903

3 - Medium

16359

3 - Medium

15961

3 - Medium

14519

3 - Medium

14088

3 - Medium

Arbetsgivarens separata anmälan - Det går inte att lämna en ersättande anmälan med en intern identifierare
Anmälan om löneuppgifter: Valideringen av CountryName på fältet PayersID stannar på status "Under behandling”
när Country code = 99 och Countryname har angetts

13353

3 - Medium

Materialbeställning: Uppgiften FaultyControl returneras som 0 med materialbeställningens StatusResponse

13346

3 - Medium

Materialbeställning: Månadstidtabell - Dag i månaden för hämtningen 32 - Materialets status blir 2

Anmälan om löneuppgifter: Inkomstslag 209 kräver uppgiften I anställningsförhållande
Arbetsgivarens separata anmälan: När en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer inte godkänns i formgranskningen, blir resultatet av statusförfrågan 2 = under behandling
Arbetsgivarens separata anmälan: Materialet stannar på status ”Under behandling” (status = 2), då ersättningen
avser en makulerad anmälan

Korrigerade fel 15.3.2018
1. ID27097 1 - Critical - Betalaren identifieras inte med anmälan om löneuppgifter eller
arbetsgivarens separata anmälan, om identifieraren inte är ett FO-nummer.
2. ID27215 2 - High - Felaktig text ”DataConsumer” efter beskrivningen i den säkra eposten för producentens WS-certifikat.
Betydelse för intressentgrupperna
ID27097 korrigeringen påverkar direkt sådana aktörer vars kunder använder andra än FOnummer.


Alla nummer och beteckningar som angetts i behandlingsreglerna identifieras i
fortsättningen.

ID27215 korrigeringen påverkar alla bildare av WS-certifikat. Texten DataConsumer
kommer inte längre att finnas i den säkra e-posten.
Arbetspensionsarrangemangnummer
De arbetspensionsarrangemangnummer som används när testningen inleds motsvarar
inte riktiga arbetspensionsarrangemangnummer. Arbetspensionsarrangemangnumren
skickas i ett separat dokument till kontaktpersonerna för testningen.

Ytterligare information om intressegruppstestningen finns på adressen
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/programutvecklare/intressentgruppstestning/.

