Ifyllningsanvisning – Användning av testmiljö och godkännande av
användarvillkor
Ifyllningsanvisningen gäller den blankett med vilken testare av det tekniska gränssnittet eller etjänsten för inkomstregistret kommer överens med Skatteförvaltningen om användning av
testmiljön. Fyll i blankettuppgifterna och skriv ut såväl blanketten som användarvillkoren. Skanna
och sänd blanketten jämte användarvillkor till inkomstregisterprojektet per e-post till adressen
yht_tulorekisteri_testaus(at)vero.fi eller per post till adressen Nationella inkomstregisterprojektet,
PB 325, 00052 SKATT. Returnera blanketten senast två veckor innan den planerade testningen
börjar.

1. Användare av testmiljön
Anmäl
 namnet på den organisation som deltar i testningen
 FO-nummer
 adress
Den som deltar i testningen är en näringsidkare eller en juridisk person, som kommer överens med
Skatteförvaltningen om användning av testmiljön. I punkten FO-nummer kan även skrivas en
utländsk identifierare.

Kontaktpersoner


Meddela namn, telefonnummer och e-postadress av kontaktpersonen för testningen.
Kontaktpersonen för testningen är testarens primära kontaktperson i fråga om testärenden
som gäller inkomstregistret. Det kan finnas enbart en kontaktperson, men flera personer
som testar. Organisationen för testning av inkomstregistret sänder meddelanden och
enkäter som gäller testningen till kontaktpersonen för testningen. Också det testmaterial
och de testadresser som behövs för testningen sänds till kontaktpersonen för testningen.



Meddela den tekniska kontaktpersonens namn, telefonnummer (inklusive landskod, till
exempel +35840 123 4567) och e-postadress.
Den företrädare för testaren till vilken Skatteförvaltningen sänder uppgifter för hämtning av
testcertifikatet fungerar som teknisk kontaktperson.
Den tekniska kontaktpersonens telefonnummer måste vara ett mobilnummer, till vilket
textmeddelandet kan sändas. Meddelandet innehåller en PIN-kod, med vilken det är möjligt
att öppna ett meddelande som sänts med skyddad post, innehållande överföringskoder
(Transferld) och ett engångslösenord för att hämta testcertifikatet.

2. Kanaler som används vid testningen
Välj de kanaler av inkomstregister som den aktör du företräder vill testa.
Realtidsgränssnittet Web Service
- Realtidsgränssnittet Web Service är avsett för situationer där enbart ett litet antal
anmälningar sänds till inkomstregistret.

Det asynkroniska gränssnittet Web Service
- Det asynkroniska gränssnittet Web Service är avsett för situationer där uppgiftslämnaren
på en och samma gång sänder ett stort antal anmälningar till inkomstregistret.
SFTP-gränssnittet
- Också SFTP-gränssnittet lämpar sig för att sända ett stort antal anmälningar. SFTPgränssnittet rekommenderas i det fall att uppgiftslämnaren inte har möjlighet att använda
WS-gränssnittet.
E-tjänst, laddningstjänst
- En laddningstjänst i e-tjänsten för inkomstregistret, i vilken uppgifter kan laddas upp till
inkomstregistret som filer.
E-tjänst, övriga funktioner
- Övriga funktioner i e-tjänsten för inkomstregistret, såsom läsning och administration av
grundläggande uppgifter om organisationen samt hämtning, läsning och sändning av
material med en webblankett.
Närmare uppgifter om kanalerna:
Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret (pdf)

3. Tjänster som används vid testningen
Välj de funktioner som den aktör som du företräder avser testa. Om avsikten är att använda flera
kanaler, till exempel såväl det realtida som det asynkroniska Web Service-gränssnittet, ska du
välja de tjänster som den aktör som du företräder vill testa i kanalerna i fråga.

4. Användarvillkor för testmiljön och godkännande av villkoren
Godkänn villkoren genom att kryssa för. Lägg till ort och datum och underteckna villkoren.

