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• Övriga aktuella teman
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Ändringar av datainnehållet i 
anmälningar



Ändringar av datainnehållet i anmälningar

• Det nya datainnehållet och behandlingsreglerna tillämpas på anmälningar 
där prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag är 1.1.2023 
eller senare
– Om prestationens betalningsdag är tidigare än 1.1.2023, ska 

datainnehållet för året i fråga tillämpas

• Ändringarna av datainnehållet gäller datainnehållet i anmälan om 
löneuppgifter och anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret
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Ändringar av datainnehållet i anmälan om 
löneuppgifter
Koduppsättningar – löner
• I koduppsättningen Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

(IncomeEarnerType) läggs en ny kod till: 16 – Person som får 
försäkringslön enligt EPPO-lagen
– Det är fråga om en försäkringslön som med stöd av speciallagstiftning 

har betalats för annat än utlandsarbete till en person som bemyndigats 
av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).
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Ändrade behandlingsregler för anmälan om 
löneuppgifter
• En behandlingsregel läggs till i datagruppen Allmänna uppgifter om inkomstslaget

(TransactionBasic) för uppgiften 6 månadersregeln (SixMonthRule)
– Uppgiften kan inte anges om ”Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren” 

(IncomeEarnerType) angiven i anmälan är ”Person som får försäkringslön enligt 
EPPO-lagen” (16)

• En behandlingsregel läggs till för uppgiften Arbetsolycksfallsförsäkringens 
försäkringsnummer (AccInsPolicyNo).

– Uppgiften får inte innehålla blanksteg, till exempel mellanslag
– Förteckning över förbjudna tecken finns i schemabeskrivningen

• En behandlingsregel läggs till i datagruppen Inkomsttagarens identifierare
(IncomeEarnerIds):

– Om ”Typ av identifierare” är ”Finsk personbeteckning”, kan typen av tilläggsuppgift om 
inkomsttagaren inte vara ”Samfund”.

08.12.2022 6



Ändringar av datainnehållet i anmälan om 
förmånsuppgifter
Koduppsättningar– förmåner
• I koduppsättningen Avdragstyp (DeductionType) avslutas kod 8 – Avdrag av löntagaravgifter 1.1.2023.

Nya inkomstslag
• Omställningspenning (1426)
• Kompensation för kapitalinkomstbortfall (1408)
• Olycksfallspension (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till

distansarbete) (1427)
• Dagpenning (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till 

distansarbete) (1428)
• Rehabiliteringspenning (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till 

distansarbete) (1429)
• Ersättning för men, bestående (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför 

sig till distansarbete (1430)
• Begravningshjälp (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till 

distansarbete) (1431)
• Ersättning för lönebortfall för tiden för fysikalisk vård (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under 

förhållanden som hänför sig till distansarbete) (1432)

• De nya inkomstslagen beskrivs i dokumentet Förmåner - Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från 
inkomsterna 2023
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Ändrade behandlingsregler för 
anmälan om förmånsuppgifter 1/2
• Datagruppen Förmånsenhet (BenefitUnit) blir obligatorisk och kommer att 

omfatta familjeledighetens inkomstslag
– Föräldrapenning (1001), Särskild moderskapspenning (1002), 

Faderskapspenning (1003), Moderskapspenning (1004), Partiell 
föräldrapenning (1005), Graviditetspenning (1422), Föräldrapenning (1423), 
Partiell föräldrapenning (1424) och Särskild graviditetspenning (1425)

– Genom ändringen blir det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet 
från och med betalningsdagen 1.1.2023. För betalningsdagar som infaller 
tidigare är datagruppen alltjämt en frivillig uppgift.

– I inkomstslagen för familjeledighet är datagruppen Förmånsenhet alltid en 
dag

– Innebörden av obligatorisk datagrupp för inkomstslag beskrivs i dokumentet 
Förmåner - Koduppsättningar - Inkomstslag 2023
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Ändrade behandlingsregler för 
anmälan om förmånsuppgifter 2/2
• En behandlingsregel läggs till datagruppen Grunduppgifter om ställföreträdabde

mottagaren (IncomeBeneficiaryBasic)för uppgiften Ställföreträdande mottagare saknar 
kundnummer (MissingId)

– Om "Typ av åtgärd" är "Ersättande anmälan", ska uppgiften vara densamma som i den 
föregående versionen av anmälan.

– Genom ändringen förhindras att en ställföreträdande mottagare utan identifierare 
(uppgiften MissingId) läggs till i inkomstslagets avdrag i den ersättande anmälan.

• Uppgiften Datakälla (Source) blir obligatorisk för makuleringsmaterial som hänför sig till 
förmåner(InvalidationsTOIR)

– Till behandlingsregeln för uppgiften Datakälla (Source) har följande DeliveryDataType
-värden lagts till: 107 Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter och 111 
Makulering av material som innehåller anmälningar om förmånsuppgifter.

– Ändringen gäller även makulering av tidigare sänt material, om makuleringen görs 
1.1.2023 eller senare.
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Ändringar i e-tjänsten



De fält som ska ifyllas 
visas genast
Layouten och det visuella uttrycket för 
anmälan har förtydligats

• De fält som ska fyllas i visas vanligtvis ända 
från början – tidigare var uppgifterna 
grupperade under dragspelspaneler som 
behövde öppnas separat.

• Dessutom har vi förtydligat rubrikerna i 
anmälan om löneuppgifter och anvisningarna 
om arbetsgivarens separata anmälan, 
ordningen i vilken uppgifterna ska fyllas i samt 
anvisningstexterna
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Bättre användarvänlighet genom ändringar av den 
stil i vilken uppgifterna visas
• De uppgifter som ingår i samma 

datagrupp är nu inringade med en 
ram, vilket gör det lättare att 
överblicka dem

• Vi betonar alternativa funktioner 
med varierande färgstyrka 
betonar 
– Liksom tidigare fås till 

exempel närmare uppgifter 
om inkomstslaget fram under 
menyn

– Inkomstslaget tas bort med 
röd knapp
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Beslutsregler har tillagts

• Vi har kompletterat anmälan med 
beslutsregler som instruerar anmälaren 
att lämna enbart nödvändiga uppgifter

– Det är till exempel inte längre nödvändigt att ange 
landskod och landets namn i de grundläggande 
uppgifterna om inkomsttagaren, om FO-nummer 
eller finsk personbeteckning har valts som typ av 
identifierare.
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Uppgifter om yrkesklass och 
anställningsförhållande finns på ett nytt ställe.
• Uppgifter om yrkesklass och anställningsförhållande lämnas tillsammans med uppgifter 

om frånvaro på samma sida

– Tidigare lämnades uppgifterna tillsammans med inkomsttagarens uppgifter, före betalda 
prestationer

– Nu ifylls inkomstslagen först, så att det är möjligt att på ett bättre sätt anvisa när yrkesklass 
ska anges som obligatorisk uppgift och när den ska anges på frivillig basis.

– Uppgifterna om anställningsförhållande och frånvaro ska lämnas enbart för inkomsttagare 
som står i ett anställningsförhållande. Därmed utgör de nu en allt tydligare 
anmälningshelhet.
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Inom kort: ny vy Grundläggande uppgifter

Inkomstregistret använder adressuppgifter från befolknings- och företagsdatasystemen 
för brev som skickas till kunder. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du 
breven i elektronisk form.

I den kommande vyn grundläggande uppgifter kan du till företag eller privatpersoner 
ange en adress som avviker från standarduppgifterna. Om du lämnar anmälningar via 
e-tjänsten, ska denna adress förifyllas i betalarens uppgifter.

Den adress som angetts ska användas för alla brev som skickas från inkomstregistret. 
Om organisationen är omfattande eller ärenden handläggs av många olika instanser, till 
exempel av en bokföringsbyrå, är det bra att överväga huruvida du vill ange en separat 
adress för ärendehantering.

08.12.2022 15



Aktuell information om certifikat



Certifikatet för inkomstregistret går ut – vad 
handlar det om?
• Certifikat för inkomstregistret gäller för två år åt gången. Certifikatet ska förnyas innan det går ut, 

dock tidigast 60 dygn före giltighetstidens utgång
– Ett certifikat som gått ut kan inte förnyas

• Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet underrättas per e-post 60 dygn innan certifikatet går 
ut.

– Uppgifterna om den tekniska kontaktpersonen för certifikatet kan upprätthållas i e-tjänsten

• Certifikat förnyas via det tekniska gränssnittet för inkomstregistrets certifikattjänst
– Det finns en separat tjänst för detta i gränssnittet (RenewCertificate)
– Ett alternativ är att beställa ett nytt certifikat och övergå till att använda det
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Inom kort: En ny certifikattjänst hos 
Skatteförvaltningen öppnas under 2023
• Certifikaten används i Skatteförvaltningens och 

inkomstregistrets gränssnittstjänster
– Dessutom tillkommer ett positivt 

kreditupplysningsregister
• Funktionen för certifikat och 

gränssnittsansökningar i inkomstregistrets e-
tjänst bortfaller, när den nya tjänsten öppnas.

• Härefter görs gränssnittsansökan och 
beställning av nya certifikat i den nya 
certifikattjänsten, där även den tekniska 
kontaktpersonens uppgifter uppdateras

– Vi kommer att precisera tidsplanen för 
ibruktagandet under vintern.

– I den nya tjänsten kan såväl för testning 
som för produktion avsedda certifikat 
administreras
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Övriga aktuella teman



Ekonomisk arbetsgivare

• Regeringspropositionen till lagstiftning för ekonomisk arbetsgivare gavs inte 
under parlamentets session

• Begräppet medför inga ändringarna i inkomstregistrets datainnehållet
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Skattenumret blir primärt kundnummer för utländska 
löntagare (RP 225/2022)
• 8 § i lagen om inkomstdatasystemet:

– Vad gäller begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska man alltid också anmäla 
hemviststat, hemviststatens skattenummer (TIN) och adressen i hemviststaten. 

• Om hemviststaten inte beviljar skattenummer, ska i stället för skattenummer anmälas 
någon annan motsvarande beteckning, till exempel utländskt personnummer

• Korrekt form för utländskt skattenummer kan kontrolleras i tjänsten TIN on Europa I 
tjänsten kan identiteten inte bekräftas och inte heller huruvida ett inmatat nummer 
existerar och huruvida det aktuella landet har angett numret. Tjänsten ger dessutom 
närmare upplysningar om de beteckningar som används i olika länder

• Ändringen noteras i den uppdatering som pågår i inkomstregistrets 
anvisningar 
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Personbeteckningsreformens inverkan på 
inkomstregistret
• Utvecklingsutkastet hänför sig till lagstiftning för lagberedningen

– Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om 
befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med den
(RP 132/2022)

• Ändringar förväntas ske bl.a. vid mottagning av uppgifter i inkomstregistret, identifiering i e-
tjänsten, distribution av uppgifter och rapportering

• Nya skiljetecken i personbeteckningen tas i bruk från och med 1.1.2023

• Enligt förslag ska ändringarna träda i kraft stegvis från 1.9.2023

• Inkomstregisterenheten ger senare närmare upplysningar om ändringarna
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Personbeteckningen får nya skiljetecken
• De nya skiljetecknen i personbeteckningen tas i bruk från och med 1.1.2023

– Enligt MDB:s uppskattning kommer nya skiljetecken i praktiken för första gången att införas i 
juni 2024

• De nya skiljetecknen är
• för personer födda på 2000-talet: B, C, D, E och F, med början från bokstaven B i stället för 

den nuvarande bokstaven A 
• för personer födda på 1900-talet Y, X, W, V, U, med början från bokstaven Y i stället för det 

nuvarande tecknet "-"

• Inkomstregistret förverkligar möjligheten att införa personbeteckningar med nya skiljetecken vid 
årsskiftet

– Inkomstregistret har skapat personbeteckningar med nya skiljetecken för 
intressentgruppstestning. Beteckningarna levereras till organisationerna på begäran. 
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Distansregistrerad personbeteckning i 
inkomstregistret
• Distansregistrering utomlands kommer enligt plan att tas i bruk 1.9.2023
• En personbeteckning som erhållits som distansregistrering ser exakt likadan ut som andra finska 

personbeteckningar.
• Betalaren kan på vanligt sätt uppge en distansregistrerad personbeteckning som 

inkomsttagarens identifierare
• Personen själv kan emellertid inte logga in i inkomstregistrets e-tjänst med en distansregistrerad 

personbeteckning, eftersom identifieringen inte är tillräckligt stark
– Personen kan till exempel besöka en skattebyrå för att identifiera sig personligen. Därefter är 

det möjligt att med personbeteckningen sköta sina ärenden även i inkomstregistrets e-tjänst

• Obs! Personbeteckningen med de tecken den innehåller kommer i inget skede att ändras, även om en 
distansregistrerad personbeteckning efter identifieringen blir normal (identifieraren får högre status)
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Identifieringskod
• En ny identifieringskod kommer enligt plan att tas i bruk i befolkningsdatasystemet 1.9.2023 

– Även andra samhällsaktörer kan då ta identifieringskoden i bruk
– Beträffande sin egen verksamhet beslutar organisationerna själva om ibruktagande av identifieringskoden 

och tidtabellen för åtgärden

• Den nya identifieringskoden är fullständigt oberoende av personuppgifter, varför det till exempel inte går att utifrån 
den göra några slutledningar om en persons ålder eller kön. Identifieringskoden har en längd av 11 tecken. Den 
fogas i befolkningsdatasystemet till varje person som har en finsk personbeteckning.

• Identifieringskoden ersätter inte personbeteckningen
– I stället skulle företag, samfund och myndigheter, som till exempel av dataskyddsskäl inte vill eller kan 

behandla personuppgifter, frivilligt kunna ta identifieringskoden i bruk som en individuell identifierare för 
exempelvis sina anställda eller sina kunder.

• Inkomstregistret tar inte identifieringskoden i bruk i detta första skede. Beslut om eventuellt ibruktagande 
fattas senare
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Utveckling av felkoderna

• Inkomstregistret avser att göra det lättare att förstå de felkoder som 
används i det tekniska gränssnittet och att förstå deras innehåll
– 154 felkoders förklaringar har förtydligats och preciserats. 

Förklaringarna har publicerats i dokumenten Koduppsättningar -
Felkoder 2022 och 2023

– Felkoderna har publicerats i produktionen 1.11.2022

• Felkodernas ändringar i texten har inte ändrat vare sig behandlingsregler 
eller krav
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Exempel på ändrade förklaringar
Tidigare Efter ändringen

IEAV0010 Datagruppen Inkomsttagarens adresser saknas och den är 
obligatorisk.

IEAV0010 Inkomsttagarens adress saknas. Uppgiften är obligatorisk, 
eftersom en finsk personbeteckning eller ett FO-nummer inte har 
angetts för inkomsttagaren.

IEAV0020 Datagruppen Inkomsttagarens adresser saknas och den är 
obligatorisk.

IEAV0020 Inkomsttagarens adress saknas. Uppgiften är obligatorisk, 
eftersom ett kundnummer inte har angetts för inkomsttagaren.

PIV0110 Uppgiften Pensionsarrangemangnummer är okänd. PIV0110 Pensionsarrangemangnummer är okänt eller gäller inte. 
Numret ska gälla på prestationens betalningsdag (anmälan om 
löneuppgifter) eller på minst en dag under rapporteringsperioden för 
anmälan (arbetsgivarens separata anmälan).

EV0050 Formen eller värdet för Ordinarie avtalad veckoarbetstid är 
felaktigt.

EV0050 Den regelbundna överenskomna veckoarbetstiden är 
felaktig. Värdet ska vara 0–168. Värdet kan innehålla två decimaler.
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Nya användare i inkomstregistret

• Gruppen användare i inkomstregistret blir större 1.1.2023. De nya 
branscherna som införs är:
– Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen
– Tullen
– Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA
– Justitieministeriets förvaltningsområde: intressebevakning, rättshjälp, 

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, stämningsmannafunktioner
– Välfärdsområdena
– Migrationsförvaltning: Migrationsverket, TE-byråerna, NTM-centralen
– Polisen
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Övriga ärenden som är under lagberedning eller 
planering

• Reformen TE-tjänsterna 2024 (RP 207/2022)
– TE-tjänsterna övergår till kommunerna, vilket föranleder ändringar i uppgiftstillstånden
– Lagändringarna som gäller reformen kommer att träda i kraft under år 2024.
– Propositionen har redan lämnats till riksdagen och lagarna ska enligt planen stadfästas under våren 2023

• Sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år (RP 175/2022)
– I och med propositionen ändras 13 § i lagen om inkomstdatasystemet och UF-centrets uppgiftstillstånd ska 

uppdateras
– I kraft 1.1.2023

• Reform av den digitala identiteten (RP 133/2022)
– Med hjälp av mobilappen (Suomi.fi-lompakko) kan man styrka sin identitet vid besök och i e-tjänsten hos offentliga 

instanser och privata aktörer
– I kraft 1.9.2023

• Ändringar av grunderna för fastställande av arbetslöshetsförmåner
– Eventuell inverkan på utlämnande av uppgifter till arbetslöshetskassorna
– I kraft 1.1.2023
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Ändringar i inkomstregistrets 
detaljerade anvisningar



Ändringar i anvisningar för löner 1/3
• Preciseringar kommer att införas i nästan alla anvisningar. I början av anvisningen beskrivs 

ändringarna i jämförelse med den föregående versionen. Exempel på ändringar i 
anvisningarna:

• Löner – Korrigering av uppgifter i inkomstregistret:
– Bland annat preciseras anvisningen, om inkomsten eller arbetets art senare ändras 

genom ett domstolsbeslut 
– Texten om ersättning för inkomsttagaren av uppburen ersättning preciseras och ett 

exempel läggs till 
– Tidsfristen för nettoindrivning preciseras
– Ett exempel läggs till om ett fall där en inkomst som anmälts i anknytning till 

inkomstslaget Ogrundad förmån återkrävs från övrig inkomst 
– Ett nytt exempel på ett fall där ett negativt flexsaldo i arbetstidsbank kvittas mot 

betalningen av slutlönen
– Ett nytt kapitel läggs till med ett exempel där nettoindrivning ändras till bruttoindrivning

08.12.2022 31



Ändringar i anvisningar för löner 2/3
• Löner – Belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare samt andra 

specialsituationer:
• Ett nytt kapitel läggs till om anmälan av en avgift för individuell pensionsförsäkring
• Ett nytt kapitel läggs till om anmälan av avtalsvite eller skadestånd som betalats av arbetstagaren

• Löner – Naturaförmåner och kostnadsersättningar:
• Ett nytt kapitel läggs till om ett fall där resekostnader utgör en del av totallönen

• Löner – Internationella situationer
• En komplettering läggs till anvisningen om anmälan som gäller tiden för kortare utlandsarbete och 

arbetsresor 
• En precisering görs om anmälan av en försäkringslön i en situation där man ännu inte har hunnit betala den 

faktiska lönen i början av arbetsperioden
• Nya kapitel införs 

• om anmälan av arvoden till medlemmar i förvaltningsorgan och till verkställande direktörer
• om anmälningsskyldighet för en utlandsfilial till ett finskt företag
• om anmälan av försäkringslön till en europeisk åklagare som bemyndigats av Europeiska 

åklagarmyndigheten EPPO
• Anmälningsförfarandet preciseras när arvodet till en artist betalas till någon annan än artisten själv, och ett 

nytt exempel läggs till
• Anmälan om en arbetsersättning som betalas till ett samfund
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Ändringar i anvisningar för löner 3/3
• Uppgifter – Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare:

– Ändringar införs om överföring av ordnandet av personlig assistans från kommuner till 
välfärdsområdet

– De uppgifter som ska användas i en bassituation vid ställföreträdande betalning 
sammanförs i tabellform

• Löner – Hushåll som arbetsgivare: 
– Termer med förklaringar läggs till
– Anvisningarna kompletteras för anmälan av uppgifter om försäkring, om hushållet 

bedriver jordbruks- eller näringsverksamhet
– Anvisningarna kompletteras för anmälan om ersättning av skattefria resekostnader 

när arbetstagaren inte är i ett anställningsförhållande
– Anvisningarna kompletteras för anmälan om ersättning av kostnader vid betalning av 

arbetsersättning
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Ändringar i anvisningar för förmåner
• Förmåner– anmälan om uppgifter till inkomstregistret

– Anvisningen om avdrag av löntagaravgifter har ändrats och anvisningarna om 
korrigeringar i detta avseende har tagits bort

– Uppgiften om att förmånsenhet blir obligatorisk för inkomstslagen för familjeledighet 
gällande förmåner som betalas ut från och med 1.1.2023 har lagts till

– Till anvisningen En förmån har betalats till en ställföreträdande mottagare till ett för högt 
belopp har fogats ett nytt exempel, till vilket ett betalningsförbud från utsökningsverket 
hänför sig.

– Anvisningar om förskottsbetalningar jämte exempel har lagts till
– Ett nytt exempel har lagts till om att studiestöd ska anmälas, då källskatt tas ut för 

studiestöd
• Förmåner – Återkrav och regress

– Tillägg har gjorts i form av exempel, i vilka en förmån blir ogrundad eller tvärtom
– Exempel har lagts till om felsituationer i betalningsbehandling
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