
 

  

  

  

 

 

Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret inleds 1.1.2021  

FÖRMÅNSBETALARE: AGERA NU  
  

Dagpenning som betalas ut till en person som gör civiltjänst ska anmälas till 

inkomstregistret, då betalningsdagen är 1.1.2021 eller därefter. 

 

Dagpenning anmäls till inkomstregistret med anmälan om förmånsuppgifter. Ange 

som dagpenningens inkomstslag "1283 Dagpenning till värnpliktig, reservist, en person 

som genomgår utbildning vid Räddningsinstitutet eller en civiltjänstgörare". Läs mer om 

inkomstslagen. 

 

Vilka förberedelser ska göras? 
 

Anmälningen av förmånsuppgifter fr.o.m. 1.1.2021 kräver vissa åtgärder. Följande  

förberedande uppgifter ska utföras i inkomstregistrets e-tjänst eller i tjänsten Suomi.fi 

innan anmälningarna om förmånsuppgifter kan börja lämnas in till inkomstregistret:  

  

1) bekräfta anmälan om förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst  

2) bevilja nödvändiga fullmakter i Suomi.fi-fullmakter  

3) gör gränssnittsansökan och ansök om ett certifikat om uppgifterna anmäls via 

gränssnittet. 

  

Uppgifterna 1 och 3 tillhör organisationens utsedda representant. I uppgift 2 beror 

företagets eller samfundets fullmaktsrätt i Suomi.fi-fullmakter på organisationsformen.  

  

Vem är organisationens utsedda representant?  
  

Med utsedd representant avses i detta sammanhang följande personer:  

• En person som i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet 

(FODS) har införts en organroll som tillåter uträttandet av ärenden på 

organisationens vägnar, till exempel:  

o Verkställande direktör  

o Verkställande direktörens ställföreträdare  

o Styrelseordförande  

• En person som är organisationens primära Katso-huvudanvändare.  

o Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst sker med huvudanvändarens 

Katso-kod.  

o Användningen av Katso-tjänsten upphör 30.4.2021.  

• En person som i Suomi.fi-fullmakter har beviljats fullmakten behandling av logg, 

gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter.  

o Fullmakten motsvarar den primära Katso-huvudanvändarens roll som 

upphör i inkomstregistrets e-tjänst. 
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https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna.pdf
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag-eller-samfund
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/ge-fullmakt-som-foretag-eller-samfund
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-för-inkomstregistret/företagets-representant-i-inkomstregistret/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-för-inkomstregistret/företagets-representant-i-inkomstregistret/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/
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https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/
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https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/


 

  

  

FÖRBEREDANDE UPPGIFT 1: Bekräfta anmälan av förmånsuppgifter  
  

Alla organisationer som anmäler förmånsuppgifter till inkomstregistret måste bekräfta 

anmälan av förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst.  

 

Om bekräftelsen inte görs kan organisationen inte anmäla förmånsuppgifter till 

inkomstregistret.   

  

Om förmånsbetalaren och förmånsanmälaren är två separata organisationer, ska båda 

parterna bekräfta anmälan av förmånsuppgifter. Bekräftelsen kan göras endast av 

organisationens utsedda representant.  

  

Bekräftelsen görs i inkomstregistrets e-tjänst via menyn Inställningar eller via länken 

som finns på organisationens sida.  

 

  

    

  

  
  

  
  
  



 

  

  

FÖRBEREDANDE UPPGIFT 2, användare av e-tjänsten: Bevilja fullmakterna i Suomi.fi-

fullmakter   
  

I inkomstregistrets e-tjänst kan en organisation anmäla utbetalda förmåner, beställa 

rapporter, korrigera anmälningar eller granska på anmälningar som den har lämnat in. 

Till exempel anmälningar kan lämnas in med en webblankett eller via  

laddningstjänsten. Om organisationen avser att använda e-tjänsten ska representanten 

för organisationen ha  

 en organroll som antecknats i handelsregistret eller Företags- 

och organisationsdatasystemet (FODS) eller  

 en giltig fullmakt. 

  

Läs mer om organroller och fullmakter.  

  

Fullmakter beviljas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Största delen av förmånsbetalarna kan 

bevilja fullmakter självständigt. Om din organisation emellertid är till exempel en 

myndighet, kommun, läroanstalt, försäkringskassa eller arbetslöshetskassa kan 

fullmakterna beviljas med hjälp av en tjänsteman med en fullmaktsansökan.  

  

I Suomi.fi-fullmakter väljer inkomstregistrets förmånsanmälare som fullmaktskod 

antingen:  

 anmäla förmånsuppgifter 

 granska förmånsuppgifter.   

  

Läs mer om inkomstregistrets fullmaktskoder.  

  

  

 

  

Förmånsbetalarens organisation kan i Suomi.fi-fullmakter också bevilja fullmakten 

Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till 

inkomstuppgifter. Fullmaktsinnehavaren kan uträtta ärenden i anknytning till 

inkomstregistrets gränssnitt, certifikat och granskning av logguppgifter eller till exempel 

bekräfta anmälan av förmånsuppgifter. Läs mer om fullmakten.   

https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/prestationsbetalare/fullmakt/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/prestationsbetalare/fullmakt/
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-ett-foretag-eller-ett-samfund
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-ett-foretag-eller-ett-samfund
https://www.suomi.fi/service/tjansten-for-tjanstemannabefullmaktiganden-i-suomi-fi-fullmakter-myndigheten-for-digitalisering-och-befolkningsdata/8d592763-8e25-4230-b4bb-cbcab7d213c7
https://www.suomi.fi/service/tjansten-for-tjanstemannabefullmaktiganden-i-suomi-fi-fullmakter-myndigheten-for-digitalisering-och-befolkningsdata/8d592763-8e25-4230-b4bb-cbcab7d213c7
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/fullmakt/fullmaktskoder/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/fullmakt/fullmaktskoder/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/aktuellt/nyheter/ny-fullmaktskod-i-suomi.fi-fullmakter/


 

  

  

FÖRBEREDANDE UPPGIFT 3, användare av tekniska gränssnittet: Fyll i ansökan om 

ibruktagande av det tekniska gränssnittet och ansök om ett certifikat  
  

Om en organisation valt det tekniska gränssnittet som anmälningskanal för 

förmånsuppgifter, ska organisationens utsedda representant göra en 

gränssnittsansökan efter bekräftelsen av förmånsuppgifter och ansöka om ett certifikat 

för förmånsproducenter i inkomstregistrets e-tjänst.  

  

Organisationen som anmäler uppgifterna till inkomstregistret gör gränssnittsansökan. 

Om förmånsbetalaren själv anmäler uppgifterna till inkomstregistret, ska 

betalarorganisationen göra gränssnittsansökan. Om anmälan av förmånsuppgifter 

däremot utkontrakterats till en annan organisation, ska anmälarorganisationen göra 

gränssnittsansökan.  

  

 

När gränssnittsansökan har gjorts och användarvillkoren för tjänsten godkänts, måste 

man ännu ansöka om ett certifikat. Om man med gränssnittsansökan ansökt om 

användarrätt för både Web Service och SFTP-gränssnitten, måste man göra en separat 

certifikatansökan för bägge gränssnitten  

 

 

När certifikatansökan har gjorts får den namngivna tekniska kontaktpersonen 

anvisningar för hämtning av certifikatet till den e-postadress och det telefonnummer 

som angetts och kan därefter hämta certifikatet från gränssnittet. Certifikatet är i kraft i 

två år.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=uiXrev32cMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uiXrev32cMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uiXrev32cMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uiXrev32cMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uiXrev32cMw&feature=youtu.be
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/anv%C3%A4ndarvillkor-f%C3%B6r-skattef%C3%B6rvaltningens-och-inkomstregistrets-gr%C3%A4nssnittstj%C3%A4nster.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/anv%C3%A4ndarvillkor-f%C3%B6r-skattef%C3%B6rvaltningens-och-inkomstregistrets-gr%C3%A4nssnittstj%C3%A4nster.pdf


 

  

  

Ytterligare information om de förberedande uppgifterna  
 

Ytterligare information om de förberedande uppgifterna finns på vår webbplats. 

  

Se instruktionsvideorna (på finska):  

– Befullmäktiga en person eller ett företag i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (YouTube, 

längd 3:26 min)  

– Så här förbereder du dig inför inkomstregistret (YouTube, 5:35 min)  

– Så här använder du inkomstregistret - Ansök om användarrättighet och certifikat för 

det tekniska gränssnittet (YouTube, längd 4:01 min)  

  

Du får aktuell information om situationen i inkomstregistrets produktion, t.ex. driftsavbrott och 

störningar, genom att beställa inkomstregistrets produktionsmeddelande till din e-post. 

Meddelandet är avgiftsfritt. 

- Beställ inkomstregistrets produktionsmeddelande här 
 

Utbildningsmaterialet på nätet 
 

Inspelningarna fråninkomstregistrets webbseminarier om anmälan av förmånsuppgifter och 

systemändringarna i anknytning till förmånsuppgifter finns på vår webbplats. 

 

Webbseminarier avsedda för producenter av förmånsuppgifter: 

– Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret (8.5.2020) 
– Specialsituationer vid anmälan av förmånsuppgifter (15.5.2020) 
– Grundläggande information om inkomstregistret (6.10.2020) 
– Så här använder du e-tjänsten (16.12.2020) 

 

Anvisningar på webbplatsen inkomstregistret.fi  
  

Bekanta dig med anvisningarna för anmälan av förmånsuppgifter och förmånernas 

datainnehåll:  

– Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret  

– Förmåner: återkrav och regress  

– Förmåner: återkrav och regress i internationella situationer  

– Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (PDF)  

– Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 

(PDF).  

– Förmåner: vanliga frågor  

  

Kundservice  
  

Inkomstregistrets kundservice svarar på frågor om anmälningar och rättelser av 

uppgifter, inkomstregistrets e-tjänst och tekniska gränssnitt samt fullmakter och 

certifikat. Om ditt ärende gäller tekniska störningar eller övriga tekniska observationer, 

fyll i observationsblanketten.  

  

 Med vänliga hälsningar  

  

Inkomstregisterprojektet   

https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/presentations--och-utbildningsmaterial/producenter-av-förmåns--och-pensionsuppgifter/
https://www.youtube.com/watch?v=Hj2yyigIhXc&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=Hj2yyigIhXc&feature=youtu.be
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https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kommunikations--och-utbildningsmaterial/presentations--och-utbildningsmaterial/material-från-webbseminarier/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/73807/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/73807/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/73797/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/73797/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/86470/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/86470/
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/tillampningsanvisning-for-informationsinnehallet-i-anmalan-om-formansuppgifter.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/tillampningsanvisning-for-informationsinnehallet-i-anmalan-om-formansuppgifter.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/tillampningsanvisning-for-informationsinnehallet-i-anmalan-om-formansuppgifter.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna.pdf
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https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna.pdf
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https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/formaner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna.pdf
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/vanliga-frågor-om-inkomstregistret/förmåner/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/vanliga-frågor-om-inkomstregistret/förmåner/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kontaktinformation/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/kontaktinformation/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/programutvecklare/införande/anmalobservationer/

