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Innehåll
• Om utvecklingen av inkomstregistret

• Nya former av anmälan i e-tjänsten

– allmänt om det nya i anmälningarna

– anmälan om löneuppgifter

– arbetsgivarens separata anmälan

• Elektroniskt arkiv för sparade dokument och meddelanden
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Om utvecklingen av inkomstregistret
• Inkomstregistret utvecklas i samarbete med kunderna

– Inkomstregisterenhetens samarbetsgrupp

– Samarbetsnätverket

– Kundråd

– Kontinuerlig respons och enkäter om 

kundtillfredsställelsen

• Små utvecklingsförslag behandlas i den småskaliga 

utvecklingen

– framskrider enligt årshjulet (på bilden till höger)

• De största utvecklingsriktlinjerna förbereds i ministeriet

– omfattande utvecklingsförslag

– t.ex. utveckling som kräver ändring av 

lagstiftningen
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Nya former av anmälan

16.11.2021



Två anmälan
anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens 

separata anmälan
• Anmälan om löneuppgifter

– alla uppgifter om en inkomsttagare 

anges på en och samma anmälan

– separata anmälningar för internationella 

situationer slopas

• Uppgifter om internationellt arbete

• Etableringsanmälan för hyrd 

arbetstagare

– internationella situationer anmäls på 

den nya sidan Internationellt arbete.

• Arbetsgivarens separata anmälan
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Strukturen för anmälan ändras
• Den nya anmälan om löneuppgifter har 

delats upp i sju olika steg

• Arbetsgivarens separata anmälan har fyra 

steg.

• En förloppsindikator i anmälan visar på vilket 
steg man ligger.

• Blankettanvisningen för anmälan öppnas via 
länken på sidan Allmänna uppgifter: Läs 
mera om anmälan.

– preciserade korta anvisningar visas via 
infoknapparna
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Allmänt om den nya formen
Vad förändras?

• Syftet har varit att skapa en mer användarvänlig och tillgänglig anmälan

– det nya upplägget används redan för anmälan om förmånsuppgifter, 
materialbeställning samt gränssnitts- och certifikatansökan

• Den ordning i vilken uppgifterna anmäls har ändrats så att den är mer 
ändamålsenlig för användaren

• Anmälan underlättas genom valideringar

– uppgifter som redan anmälts påverkar vad som ytterligare kan eller behöver 
anmälas

• färre felaktiga anmälningar

• Förhandsifyllning

– Betalarens underorganisation

– Betalarens adress
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Allmänt om den nya formen
Vad förändras?

• Obligatoriska uppgifter har markerats

– med anvisningstext

– anmälda uppgifter medför vissa obligatorier: även de meddelas tydligt

– på sidor med så kallade dragspelspaneler är fälten för anmälans obligatoriska 
uppgifter aktiverade som förinställning eller öppnas automatiskt vartefter 
ifyllandet framskrider

• Fel och brister markeras tydligare

– med anvisningstext

– med felanmälan vid ett felaktigt fält 

– direkt efter att ett fel gjorts

• eller då en uppgift som anmäls senare föranleder att en annan uppgift blir 
obligatorisk
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Fel och brister
felmeddelanden vid fälten och på förloppsindikatorn

• ett obligatoriskt fält som fyllts i felaktigt eller inte fyllts i 

markeras på flera olika sätt

• text om felmeddelande vid felaktiga fält

• en röd ram runt felaktiga eller bristfälliga fält

• ett varningsmärke på sidnavigationen

• felet syns i regel redan vid ifyllande av anmälan

– kontroll av de mest komplicerade 

behandlingsreglerna kan göras först i den fasen, 

där anmälan skickas 

– exempelvis huruvida uppgifter för 

arbetspensionsförsäkring är obligatoriska 

kontrolleras först när anmälan ska skickas 

• i den nya anmälan har webbtillgänglighet beaktats

– skärmläsaren kan läsa av sidnavigationen, 

obligatorierna och felmeddelandena
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Fel och brister
de tidigare faserna kontrolleras vartefter ifyllandet 

framskrider
• de obligatoriska uppgifterna kan ändras 

beroende på vilka andra uppgifter som anges i 

anmälan

– uppgifter som angetts i tidigare faser 

kontrolleras också vartefter anmälningen 

framskrider

– en uppgift som anmäls i en senare fas 

kan föranleda att uppgifter i en tidigare fas 

blir obligatoriska

• i exemplet på bilden blir yrkesklass 

obligatorisk först då inkomstslag har 

angetts

• felmeddelandet visas både på 

förloppsindikator och i punkten 

Yrkesklass på sidan Inkomsttagare
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Anmälan om löneuppgifter
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Allmänna uppgifter
• I Allmänna uppgifter uppges

– prestationens betalningsdag

– löneutbetalningsperiod

– eventuell referens och uppgifter om 

kontaktperson

• Löneutbetalningsperiod och de andra 

obligatoriska uppgifterna kan fyllas i först när 

betalningsdag har uppgetts

– efter att betalningsdag har angetts 

aktiveras de övriga fälten
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Uppgifter om betalaren
• Betalarens namn och identifieringsuppgifter hämtas direkt 

ur systemet

• I dragspelspanelen fås betalarens övriga uppgifter upp:

– adress

• förhandsifylld utgående från uppgifterna i 
FODS

– underorganisation

• förhandsifylld utgående från 
inloggningsuppgifterna

– typ av betalare

– ställföreträdande betalare

– företrädare för en utländsk arbetsgivare

• Typ av betalare:

– Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal) 
har förts över till fasen Inkomsttagare

• i övrigt är uppgifterna som ska anmälas 
desamma som tidigare
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Inkomsttagare

• Inkomsttagarens uppgifter är följande:

– grundläggande uppgifter om 
inkomsttagaren

– en begränsat skattskyldig 
inkomsttagares uppgifter

– inkomsttagarens adress

– tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

– inkomsttagarens 
försäkringsuppgifter

– uppgifter om anställningsförhållande

• obligatoriska uppgifter är markerade

– vid respektive fält anges om 
uppgiften är obligatorisk
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Inkomsttagare
tilläggsuppgifter om 

inkomsttagaren

• Anmälningen har inte ändrats jämfört med 

den tidigare anmälan

– tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren är 

desamma och meddelas utifrån samma 

princip som tidigare

• Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren anmäls 

endast om något av alternativen gäller för 

inkomsttagaren

• Läs mer om tilläggsuppgifter om 

inkomsttagaren genom att klicka på i-

knappen som öppnar anvisningssidan
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Inkomsttagare
inkomsttagarens 

försäkringsuppgifter
• Inkomsttagares försäkringsuppgifter ska i regel

anmälas, om det betalas arbetspensionsgrundande 
inkomst

– den pensionslag enligt vilken inkomsttagaren är 
försäkrad anmäls

• Arbetstagarens pensionsförsäkring

• Arbetspensionsförsäkring för 
lantbruksföretagare (LFöPL)

• Företagarens pensionsförsäkring (FöPL)

– lämnas tom, om ingen pensionsförsäkring 
behöver tecknas för arbetstagaren 

– Obs.: ingen markering eller anvisningstext, 
eftersom uppgiften inte är obligatorisk vid alla 
anmälningssituationer
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Inkomsttagare
inkomsttagarens försäkringsuppgifter

• Uppgiften om arbetspensionsförsäkring påverkar 

vilka ytterligare uppgifter som behöver uppges

– Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring: 

arbetspensionsanstaltens bolagskod och 

pensionsarrangemangnummer blir obligatoriska

– FöPL/LFöPL: uppgifter om 

undantagssituationer för försäkring är 

obligatoriska

• Om betalaren är en tillfällig arbetsgivare anges det 

med ett kryss vid Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-

försäkringsavtal)

– Observera att uppgiften på den gamla 

blanketten fanns vid punkten Typ av betalare
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Inkomsttagare
uppgifter om anställningsförhållandet

• Uppgifterna om anställningsförhållandet 

öppnas under respektive rubrik

– situationerna för anmälan har inte 

ändrats

– uppgifterna som ska anmälas är 

desamma som tidigare – endast 

strukturen för anmälan ändras

• De olika kategorierna av uppgifter om 

anställningsförhållandet har organiserats i 

dragspelspanelen

– alla datagrupper är stängda som förval
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Inkomsttagare
uppgifter om anställningsförhållandet

• En del av uppgifterna om anställningsförhållande är obligatoriska 
i vissa situationer

– Yrkesklass: ska uppges om arbetstagaren är 
arbetsolycksfallsförsäkrad

– Orsak till avslutande av anställningsförhållande: ska 
uppges då arbetstagaren går i ålderspension

• Yrkesklass: kontroll av obligatoriska uppgifter görs när betalda 
prestationer har anmälts

– när de betalda prestationerna har angetts på anmälan, 
kontrollerar systemet fel och brister även i de tidigare 
faserna

• om yrkesklass inte har uppgetts även då den är 
obligatorisk, visas en felikon på sidnavigationen och 
en anvisningstext om att uppgiften är obligatorisk 
markeras vid punkten Yrkesklass

• Orsak till avslutande av anställningsförhållande på grund av 
övergång till ålderspension

– systemet kan inte meddela att uppgiften saknas
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Betalda prestationer 

• Betalda prestationer fylls i som separata 

inkomstslag

• De inkomstslag som fyllts i syns på denna sida när 

de lagts till via specificering av inkomstslag

– penninglöner

– naturaförmåner och kostnadsersättningar

– andra inkomster som ska anmälas separat

– poster som ska dras av från inkomsterna 

samt övriga avgifter

• De inkomstslag som anmälts kommer fram under 

respektive rubrik på sidan Betalda prestationer
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Betalda prestationer 
att lägga till inkomstslag

• Av utbetalda prestationer ska alltid anmälas åtminstone

– inkomstslag

– belopp

• Med knappen Intjäningsperioden är samma som 
löneutbetalningsperioden kan den löneutbetalningsperiod som 
uppgetts i anmälan läggas till som intjäningsperiod 

• Uppgifter som i vissa situationer ska uppges för inkomstslaget

– Tilläggsuppgifter som ska uppges för kostnadsersättningar och 
naturaförmåner

– Typ av försäkringsuppgift

– Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (bl.a. ogrundad förmån och 
återkrav)

– Sexmånadersregeln

– Löneenhet

– Sjöarbetsinkomst
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Betalda prestationer 
att lägga till inkomstslag

• Tilläggsuppgifter som ska uppges för 
naturaförmåner och skattefria 
kostnadsersättningar öppnas för att fyllas i, när 
något av följande valts som inkomstslag:

– bilförmån

– kostförmån

– dagtraktamente

– övriga naturaförmåner

– kilometerersättning

• De obligatoriska uppgifterna i anmälan meddelas 
med anvisningstext

– Obs.: antalet kilometer som utgör grunden 
för den skattefria kilometerersättningen kan 
anmälas antingen enligt 
löneutbetalningsperiod eller i årets sista 
anmälan där kilometerersättningar anmäls

• att uppgiften är obligatorisk anges 
inte separat vid varje punkt
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Frånvarouppgifter

• Praxis eller rekommendationerna för 

anmälan om frånvarouppgifter har inte 

ändrats från det tidigare – endast 

strukturen för anmälan har ändrats

• Om det inte har förekommit 

frånvaroperioder räcker det att ange 

anmälningsperiod för frånvaron

• Om det har förekommit frånvaro 

uppges även de oavlönade och/eller 

avlönade frånvaroperioderna
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Internationellt arbete
• För internationellt arbete ska följande uppgifter anmälas:

– Intyg över socialskydd

– NT1

– NT2

– Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

– Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

• Uppgifterna kan uppges

– i samband med anmälan om löneuppgifter

– med en separat anmälan om löneuppgifter (rekommenderas)

• Med samma anmälan kan flera uppgifter med anknytning till 

internationella situationer lämnas vid behov

• En förändring i korrigeringar:

– korrigeringar i internationella uppgifter kan vid alla situationer 

göras med funktionen Korrigera

– korrigeringssättet påverkas inte av via vilken kanal den 

ursprungliga anmälan lämnats in

– det går att på samma gång korrigera löneuppgifter och uppgifter 

om internationellt arbete, om de uppgetts på samma blankett
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Förhandsgranskning

16.11.2021

• På sidan Förhandsgranskning kan anmälan ännu 

kontrolleras innan den skickas

– det går att gå tillbaka för att redigera tidigare 

faser

• Om anmälan innehåller fel eller det saknas 

obligatoriska uppgifter meddelas det på sidan 

Förhandsgranskning

– felen grupperas per sida

– sidrubriken fungerar som länk till den aktuella 

sidan

• Felen visas på sidnavigationen

• Knappen Sända aktiveras inte förrän de 

obligatoriska uppgifterna har fyllts i

Ture Test

1234567-8

Test

010101-0000

99-TEST0001

99 - Test



Förhandsgranskning
sändning av anmälan och 

mottagningskvittering
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• När de obligatoriska uppgifterna har angetts och 

anmälan fyllts i på korrekt sätt aktiveras knappen 

Sända och anmälan kan skickas

• Efter att uppgifterna har skickats ges en 

mottagningskvittering om att sändningen av 

uppgifterna till inkomstregistret lyckades

– om det ännu upptäcks fel i uppgifterna går det 

inte att skicka anmälan och det visas ett 

felmeddelande om det

1234567-8

Test

010101-0000

99 - Test

99-TEST0001



Elektroniskt arkiv

För lansering 31.12.2021
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Vad innebär elektroniskt arkiv?
• Det elektroniska arkivet innehåller 

arkiverade handlingar, som kan vara

– anmälan om löneuppgifter som 
skickats med pappersblankett, 
arbetsgivarens separata anmälan, 
blanketter för uppgifter om 
internationellt arbete och 
etableringsanmälan för hyrd 
arbetstagare

– rapportbeställningar som skickats 
med pappersblankett och 
hämtade rapporter

– fullmakter (endast privatpersoner)

– meddelanden som 
inkomstregistret skickat

• Samtidigt införs en funktion för 
meddelanden, där inkomstregistret 
kan skicka meddelanden till 
informationsproducenter och 
inkomsttagare
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en bild av elektroniskt arkiv
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elektroniskt arkiv
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Om årsförändringar
• Det kommer att bli ändringar i uppgiftsinnehållet i anmälningarna i början av 2022:

– ändringar i koduppsättningarna

• försäkringsuppgiftens typ för inkomstslagen

– 328 Arvode för familjevårdare

– 341 Skattefri andel av personalbiljett

– 363 Skattefri andel av cykelförmån

– termändring: Typ av betalare ändras från Tillfällig arbetsgivare till Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)

– nya behandlingsregler

• Anmälan om löneuppgifter

– för anmälan av uppgifter om återkrav

– för vissa tilläggsuppgifter om inkomsttagaren och anmälan om inkomstslag med samma anmälan

– i behandlingsreglerna för anmälan av Kevauppgifter

• Arbetsgivarens separata anmälan

– kontroll av giltighetstiden för pensionsarrangemangsnumret

– till uppgiftskategorin Övriga uppgifter läggs till en ny grupp, Övriga uppgifter om betalaren, där uppgiften 
Typ av betalare uppges om betalaren är ett hushåll eller hushållens arbetsgivarring

Anmäl dig: Årsändringar i inkomstregistret 2022, webbseminarium 16.12.2021 (Information om inkomstregistret – Nyhetsrummet –
Evenemang och webbseminarier)
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https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/nyhetsrummet/evenemang-och-webbseminarier/%C3%A5rsf%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-inkomstregistret-f%C3%B6r-2022/


Anvisningar och mer information
• Följande instruktionsvideor har uppdaterats:

– Så här använder du inkomstregistret - lämna in en anmälan om löneuppgifter till 
inkomstregistret (YouTube 8:00 min)

– Så här använder du inkomstregistret – lämna in arbetsgivarens separata 
anmälan (YouTube 4:22 min)

– Allmännyttig förening – Så här anmäler du kilometerersättningar och 
dagtraktamenten till inkomstregistret (YouTube 7:52 min)

– Så här använder du inkomstregistret – Ett hushåll anmäler barnskötares lön till 
inkomstregistret (YouTube 9:25 min)

• Anvisningar för e-tjänsten för informationsproducenter, dvs. prestationsbetalare, finns 
även sammanställda i en anvisning i pdf-form

https://youtu.be/c7tghkHxRDs
https://youtu.be/PXbF-Zc-nho
https://youtu.be/nQ1i21vhXA8
https://youtu.be/hd7HaRPjTJQ
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/bruksanvisning-for-informationsproducenter.pdf


inkomstregistret.fi

12.1.2021

Läs mer: inkomstregistret.fi


