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Versionshistoria 
 

Version  Datum Beskrivning 

1.0 
 

19.2.2021 Dokumentet publicerades. 

 
 
Syfte med dokumentet 
 

I dokumenten med en beskrivning av innehållet i inkomstregistrets scheman framläggs de be-
handlingsregler enligt vilka allt material som skickas till inkomstregistret kontrolleras innan det 
sparas. En del av reglerna gäller datumkontroller och dessa kontroller gäller inte i testskedet. 
Av denna anledning sätter man upp värden för testmiljön, och dessa avviker från värdena un-
der produktionen. I konfigurationen av testmiljön har man försökt beakta behoven bland de 
olika intressentgrupperna. 
 
I tabell 1 i detta dokument beskrivs konfigurationer och behandlingsregler vad gäller testning 
av anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar. I tabell 2 beskrivs 
konfigurationer och behandlingsregler vad gäller testning av anmälningar om förmånsuppgif-
ter. 

 
 
Konfigurationer för löneuppgifter i produktionen och miljön för intressentgruppstestningen  
 

Uppgiftens namn Var den före-
kommer 

Behandlingsregel / 
värde i produktionen 

Behandlingsregel / 
värde i testmiljön 

Prestationens betalningsdag el-
ler annan anmälningsdag (Pay-
mentDate) 

Anmälan om löne-
uppgifter 

Uppgiften får inte vara tidigare än 
1.1.2019 och inte över 45 dagar 
framåt från innevarande dag. 

Uppgiften får inte vara tidigare 
än 1.1.2008 och inte över 10 år 
framåt från innevarande dag. 

Produktionsmiljö  
(ProductionEnvironment) 

Alla meddelanden 
som sänds till in-
komstregistret 

true false 

Identifierare (Code) I alla datagrupper 
där det förekommer 
ett kundnummer. 
 
Gäller alla med-
delanden som sänds 
till inkomstregistret. 

Om "Typ av identifierare" är "FO-
nummer", ska identifieraren vara 
existerande (utifrån information 
som finns att få i Företags- och 
organisationsdatasystemet 
FODS). 
 
Om "Typ av identifierare" är 
"Finsk personbeteckning", ska 
identifieraren vara existerande 
(utifrån information som finns att 
få i Befolkningsdatasystemet 
BDS). 

Om ”Typ av identifierare” är 
”FO-nummer”, ska identifiera-
ren finnas i miljön för intres-
sentgruppstestningen för in-
komstregistret. 
 
Om ”Typ av identifierare” är 
”Finsk personbeteckning”, ska 
identifieraren finnas i miljön för 
intressentgruppstestningen för 
inkomstregistret. 

Anställningsförhållandets giltig-
het (EmploymentPeriods)  Start-
datum (StartDate) 

Anmälan om löne-
uppgifter 

Uppgiften får inte vara över 45 
dagar framåt från innevarande 
dag. 

Uppgiften får inte vara över 10 
år framåt från innevarande 
dag. 

Anmälningsdag (Reportdate) Arbetsgivarens se-
parata anmälan 

Uppgiften ska vara den inneva-
rande dagen eller tidigare. 
Uppgiften kan inte vara tidigare 
än 1.1.2019. 

Uppgiften ska vara den inneva-
rande dagen + 10 år eller tidi-
gare. Uppgiften kan inte vara 
tidigare än 1.1.2008. 

Betalningsår (Year) Arbetsgivarens se-
parata anmälan 

Betalningsåret kan tidigast vara 
2019. 
Betalningsåret kan vara högst in-
nevarande år + 1 år. 

Betalningsåret kan tidigast 
vara 2008. Betalningsåret kan 
vara högst innevarande år + 
10 år. 

 
Tabell 1: Konfigurationer för löneuppgifter i produktionen och miljön för intressentgruppstest-
ningen. 
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Konfigurationer för förmånsuppgifter i produktionen och miljön för intressentgruppstestningen 
 

Uppgiftens namn Var den före-
kommer 

Behandlingsregel / 
värde i produktionen 

Behandlingsregel / 
värde i testmiljön 

Prestationens betalningsdag el-
ler annan anmälningsdag (Pay-
mentDate) 

Anmälan om för-
månsuppgifter 

Uppgiften får inte vara tidigare än 
1.1.2021 och inte över 45 dagar 
framåt från innevarande dag. 

Uppgiften får inte vara tidigare 
än 1.1.2008 och inte över 10 år 
framåt från innevarande dag. 

Produktionsmiljö  
(ProductionEnvironment) 

Alla meddelanden 
som sänds till in-
komstregistret 

true false 

Identifierare (Code) I alla datagrupper 
där det förekommer 
ett kundnummer. 
 
Gäller alla med-
delanden som sänds 
till inkomstregistret. 

Om "Typ av identifierare" är "FO-
nummer", ska identifieraren vara 
existerande (utifrån information 
som finns att få i Företags- och 
organisationsdatasystemet 
FODS). 
 
Om "Typ av identifierare" är 
"Finsk personbeteckning", ska 
identifieraren vara existerande 
(utifrån information som finns att 
få i Befolkningsdatasystemet 
BDS). 

Om ”Typ av identifierare” är 
”FO-nummer”, ska identifiera-
ren finnas i miljön för intres-
sentgruppstestningen för in-
komstregistret. 
 
Om ”Typ av identifierare” är 
”Finsk personbeteckning”, ska 
identifieraren finnas i miljön för 
intressentgruppstestningen för 
inkomstregistret. 

 
Tabell 2: Konfigurationer för förmånsuppgifter i produktionen och miljön för intressentgrupps-
testningen. 
 
 
 


