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Rapportering till inkomstregistret 
med Pedago lön 
Denna text kommer att revideras i takt med att vi får feedback från våra an-
vändare och från inkomstregistrets utvecklingsteam. 

Version 

Detta dokument är nu i version 1.5  

Ändringar sedan senast 

 Felkontroll på sidan 14 

 Avstäm perioden på sidan 21  

Vad en inkomstregisteranmälan består av 
Anmälan består av två separata anmälningstyper. Båda måste sändas in. 

 Inkomstanmälan (detaljerad) innehåller uppgifter för samtliga löntagare. 
Denna skall sändas in senast fem (5) dagar efter att lönen är på motta-
garens konto. 

 Arbetsgivarens separata anmälan innehåller en summa, arbetsgivarens 
SFA-avgift och eventuellt avdrag från denna. Denna skall sändas senast den 
5:e i månaden efter när utbetalningen skett. 

Anmälningar och versioner 
En �il du sänder upp kallar vi ett ”material”. Ett material kan innehålla en eller 
�lera rapporter och en rapport är uppgifter om en anställning och period. 

Varje material har en materialreferens (DeliveryId) som skapas automatiskt 
och har formen ÅÅÅÅMMDD_MMHHSS_ÅÅPP, exempelvis 20180104_121001_1901. 
De returmaterial du får från inkomstregistret heter då 
20180104_121001_1901.xml 

Varje rapport har ett versionsnummer. Den första får nummer 1 och varje 
gång du ändrar, genom att sända en ersättande anmälan så ökas versionsnum-
ret med 1. Det är alltid den senaste versionen som gäller. 
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Obligatoriska uppgifter 
För att en anmälan skall accepteras så måste vissa obligatoriska uppgifter �in-
nas.  

De viktigaste är: 

1) Betalarens FO-nummer 

2) Betalarens pensionsförsäkringsnummer 

3) Betalarens olycksfallsförsäkringsbolags FO-nummer 

4) Mottagarens signum, eller fullständiga namnuppgifter, inklusive landkod 
och liknande för de som är begränsat skattskyldiga (källskatt) 

5) Yrkesbeteckning enligt inkomstregistrets standard (TK10) 5 siffror 

6) Befattningsbeskrivning för sjömän enligt TRAFIs koder 

7) En kod för kommunanställda enligt KEVAs standard samt registrerings-
grund (typ av anställning) och underorganisation (anmälarbeteckning) 

8) Löneslag enligt inkomstregistrets standard 

9) Eventuella tilläggsuppgifter. Exempelvis om personen är nyckelperson el-
ler delägare. 

 

Ange prestationsslag ”LF” för löntagare som har LFöPl-försäkring. 
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Notera att verksamhetsstället är globalt för hela materialet. Man kan således 
inte sända ett material med olika verksamhetsställen, utan måste dela upp 
dem. Detta gäller anmälningar som skall till KEVA. Vi har påpekat detta för in-
komstregistret. Att sända en anmälan med både ArPL och SjPL går däremot 
bra. 
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OBS! Kundnumret (Pensionsorganisationsnumret) är alltid 11 tecken, inklu-
sive bindestrecket. 
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Notera att pensionsarrangemangsnumren för FöPL är individuella och matas in 
på anställningen: 

 

Det är synnerligen viktigt att du kontrollerar dessa pensionsnummer. AÄ r de 
felaktiga, måste anmälan makuleras och sedan göras på nytt. 

Skatter och skattekort 
Gällande beskattningen och rapporteringen av denna �inns det några saker att 
notera: Det �inns separata inkomstslag för ”Skatt” och ”Källskatt”. Dessa måste 
motsvara kodningen av anställning och skattekort. Om du rapporterar ”Käll-
skatt” på en vanligt skattskyldig kommer du att få ett påpekande och begäran 
om rättelse. 



Rapportering till inkomstregistret med Pedago lön 

6 

 

Skattekortets typ styr vissa aspekter av anmälningen: 

0 Vanligt Finländsk löntagare med progressivt skattekort. 
1 Sjöman Finländsk löntagare med progressivt skattekort. Styr 

SailorIncome och Crosstrade 
2 Källskatt Begränsat skattskyldig med källskatt. Lägger till In-

ternationalData, NonResident samt adressuppgifter 
vilka är obligatoriska för dessa. 

3 Begränsat skattskyldig Begränsat skattskyldig med progressivt skattekort. 
Lägger till InternationalData, NonResident samt 
adressuppgifter vilka är obligatoriska för dessa. 
Dessutom sätts SubToWithold som visar att det är 
frågan om Förskottsinnehållningspliktig inkomst. 

4 Sjöman, begr. skattskyldig Begränsat skattskyldig sjöman med progressivt skat-
tekort. Lägger till InternationalData, NonResident 
samt adressuppgifter vilka är obligatoriska för dessa. 
Dessutom sätts SubToWithold som visar att det är 
frågan om Förskottsinnehållningspliktig inkomst. 
Styr SailorIncome och Crosstrade 

5 Sjöman, källskatt Begränsat skattskyldig sjöman med källskattekort. 
Lägger till InternationalData, NonResident samt 
adressuppgifter vilka är obligatoriska för dessa. 
Dessutom sätts SubToWithold som visar att det är 
frågan om Förskottsinnehållningspliktig inkomst. 
Styr SailorIncome och Crosstrade 
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Löneslagen 
Inkomstregistret har de�inierat olika inkomstslag och på inkomstregistrets 
hemsida �inns en PDF som förklarar hur de används i detalj och vilka som är 
exempelvis SFA-pliktiga, vilka som är pensionspliktiga, etc och för vilka man 
kan ange exempelvis SFA ja/nej. 

Det vore tokigt om alla löneräknare var tvungna att lära sig nya löneslags-
koder, och dessutom skall inte allt redovisas till inkomstregistret. Av den an-
ledningen kopplar vi slagen i Pedago lön till slagen i inkomstregistret. 
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 AÅ ldersgruppen för bilförmån kan anges på löneslaget om den är samma 
för alla. Annars anges den på anställningen. Ange 1..4, motsvarande A..U 

 Valet ”Motsvarar beskattningsvärde” använder du i det fallet då arbetsgi-
varen uppbär en kostnad som motsvarar kostförmånens värde.  

Exempelvis:  

 Arbetsgivaren ger en lunchförmån vars beskattningsvärde är 6,60 per 
måltid och drar av 6,60 per måltid av lönen.  

När detta fält är ifyllt sätts värdet till noll och �laggan ”TaxValue” läggs till.  

 Notera att du alltid skall använda de speci�icerade förmånerna (telefon, 
bil, kost…) hellre än ”övrig förmån”. 

Begreppet Ogrundad förmån 
Begreppet ”Ogrundad förmån” har lett till mycket förvirring. Det är helt enkelt 
frågan om en lön som betalats ”för mycket”. Det vanligaste är kanske att man 
betalt för mycket lön en månad och sedan korrigerar följande månad. 

Förutom avdraget denna månad skall även det för mycket betalda beloppet 
i originalmånaden ändras till ogrundad förmån. 

Notera att ogrundad förmån, liksom skatt, pensionsavdrag, etc. är de�inierat 
som ett avdrag och är således inte negativa. 
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Hur exempelvis SFA-pliktigt bestäms 
Socialförsäkringsavgift, SFA, kallades tidigare SSA. 

Löneslagen i inkomstregistret har förbestämda betydelser. Exempelvis tidlön 
är de�inierat enligt: 

 

Allt som rapporteras som tidlön är SFA-pliktigt, pensionsgrund, etc och några 
avvikelser är ej tillåtna. Däremot är löneslaget Initiativarvode SFA-pliktigt, etc 
om inget annat anges. Det betyder att man kan ange att en löntagare som i öv-
rigt är underställd SFA kan få ett ej-SFA pliktigt initiativarvode. 

Huvudregeln i inkomstregistret är att anställningen styr om något skall 
vara exempelvis SFA-pliktigt: 
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AÄ r anställningen inte pensionspliktig anger du ”Ingen” som pension och SFA, 
respektive arbetslöshet, styrs via bockarna under övrigt. Slutligen styrs 
Olycksfall av olycksfallskoden: 

 

Avsaknad av olycksfallskod innebär att anställningen inte är olycksfallsgrun-
dande. Du bör således lägga upp minst en olycksfallskod på dina anställda och 
ange ditt olycksfallsbolags FO-nummer där: 

 

Bolagskoden måste vara ett giltigt FO-nummer, däremot kontrollerar inte in-
komstregistret själva försäkringsnumret. Det är ändå bäst om du matar in det 
korrekta numret här. 

Notera att du även har annan nytta av dessa olycksfallskoder. Där kan du 
ange en procent som sedan används för periodisering. 
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För löneslag som kan vara antingen med, eller utan, exempelvis SFA fungerar 
det lika som det alltid gjort i Pedago lön: Du styr detta via löneslaget. 

 

Inkomstregistret håller själv inte reda på de olika åldersgränserna för SFA, 
pension, etc, eller vilka pensionstyper som kräver olycksfall men det gör vi i 
Pedago lön så att exempelvis en lön som rapporteras för någon som är 16 år, 
då rapporteras som SFA-pliktig, men inte pensionspliktig. En lön enligt FöPL 
är inte olycksfallspliktig etc. För att programmet skall kunna räkna en persons 
ålder behöver det veta födelsetiden. Antingen genom ett �inskt signum eller 
genom att du i stället för signum anger födelsetiden i formen DDMMAÅ AÅ AÅ AÅ -K 
eller -M (K för kvinna, M för man). 
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Skapa en anmälan 
Du kan skapa en anmälan så fort du uppdaterat statistiken. Rutinen hittar du 
under Export/Import, Skatteuppgifter. 

 

Detaljerad anmälan (felkontroll har ändrat) 
Ange Inkomstanmälan och önskad period i fältet ”Från-period”. Anmälan 
skapas alltid för en period åt gången. Om du vill kan du bocka ”Test”, varvid 
programmet kontrollerar det som programmet kan kontrollera av de uppgif-
ter du har.  

 

Anmälan skapas med ett förde�inierat namn. Namnet byggs upp av FO-num-
mer, period och en fast text. 

Normalt skrivs bara sådana personer som har nya händelser, dvs händelser 
som ej ännu rapporterats i �ilen. Men om du bockar ”Ta med alla” så tas alla 
anställda med i �ilen. De som redan rapporterats får då en ändringsanmälan, 
medan alla nya anmälningar görs som ny anmälan. 

Det �inns även möjlighet att göra en återutskrift i det fallet att din insända 
anmälan avvisats av inkomstregistret. I det fallet tror Pedago lön att efterföl-
jande anmälningar skall göras som ändringsanmälningar men det går inte ef-
tersom den första aldrig gick fram. 
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Urval av löntagare 

Du kan välja att skapa anmälan enbart för en enskild person, personalgrupp 
och liknande. Du kan även välja att skapa enbart för en viss pensionstyp. Ex-
empelvis KomPL. Har du löntagare enligt ArPL, KomPL och StPL samtidigt är 
du tvungen att skapa separata anmälningar för dessa. Orsaken är den under-
organisation som Keva kräver.  

Urval av Period, Månad, År 

Inkomstanmälan skapas alltid för en period åt gången, medan den separata 
anmälan skapas för en kalendermånad. Anger du Inkomstanmälan föreslås in-
nevarande period ifrån och till. Anger du Separat anmälan kan du ange år och 
månad, varefter Pedago lön föreslår första och sista perioden i den kalender-
månaden. 

Avdrag SFA 

Gäller för arbetsgivarens separata anmälan. Den fungerar lika som i Period-
skattedeklarationen. Ange avdraget här. 

Underorganisation (Keva) 

Du kan ange en underorganisation här. Dessa kan användas för att reglera vad 
som syns i inkomstregistret för dina användare. En viss användare kan exem-
pelvis bara ha rätt att sända anmälningar för, och se uppgifter för, en viss un-
derorganisation. 

För anmälningar till Keva så är underorganisationen obligatorisk. Använd 
de uppgifter du fått från dem.  

Versionsnummer 

Kan användas för att skapa en ny, unik Id i det fallet att du makulerat den tidi-
gare anmälan. Se vidare under Makulering av anmälan, nedan. 

Betalartyp 

Normalt är denna inte ifylld. Men den kan vara obligatorisk för vissa typer av 
anmälare. Exempelvis 1 – Offentligt samfund, 2 – Hushåll, 3 – Tillfällig arbets-
givare. 

Kontaktuppgifter 

Kontaktperson, Telefon (i internationellt format +358 12 12060) och Epost 
måste anges. Du kan även ange det bankkonto till vilket skatt och SFA betalas. 
Detta används inte i anmälan, men syns, tillsammans med SFA-Referensen 
(Företagsuppgifterna) på listan som skrivs ut. 
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Ingen utbetalning för perioden 

Gäller betalare som är införd i skatteförvaltningens arbetsgivarregister och 
som inte betalat ut löner denna månad. 

Makulera anmälan 

Skapa en �il som makulerar en redan gjord anmälan. För att skicka anmälan på 
nytt, i det fallet, måste du ange en ny version (1, 2, 3, 4) i fältet Versionsnum-
mer. Se vidare under Makulering av anmälan, nedan. 

Ta med även tidigare utskrivna 

Normalt tar programmet enbart med sådant som ännu inte rapporterats eller 
anställningar som ändrat sedan de rapporterades senast. Vill du ha med alla i 
�ilen så att alla nya blir ”Ny anmälan” och alla gamla ”AÄ ndringsanmälan” så 
markerar du ”Ta med även tidigare utskrivna”. 

Skapa en Test-fil i Pedago lön för kontroll 

Du kan skapa en �il i Pedago lön där alla kontroller görs men utan att anställ-
ningen markeras som ”anmäld” i Pedago lön.  

Använd detta alternativ för att ”torrköra” �ilen och kontrollera att du har 
alla uppgifter rätt före du skapar den egentliga �ilen. 

Felkontroll (detta har ändrat) 

Fältet felkontroll styr hur inkomstregistret hanterar anmälningar som inne-
håller fel 

Då Pedago lön indikerar att något är fel på anmälan skall du åtgärda felet 
och göra anmälan på nytt genom att bocka i ”AÅ terutskrift” samt ”Ta med tidi-
gare utskrivna”. 

Felkontroll 1 

Om värdet för felkontroll är 1 accepteras korrekta anmälningar och enbart fel-
aktiga avvisas.  

 Om du väljer alternativ 1 skall du alltid läsa in behandlingsresponsen 
med rutinen ”Inkomstregister retur”. Ett insänt material som innehåller 
felaktiga anmälningar visas som ”Delvis avvisad”. 

Vi rekommenderar att alla organisationer som har �lera än en handfull an-
ställda alltid använder Felkontroll = 1 då ni skapar �il till inkomstregistret och 
sedan använder funktionen ”Inkomstregister, retur” för att läsa in det retur-
material som inkomstregistret levererar.  

Har du haft felaktiga anmälningar räcker det med att du korrigerar de fel-
aktiga uppgifterna och skapa en ny anmälan, varvid bara de ”oanmälda” tas 
med. 
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Felkontroll 2 

Om värdet för felkontroll är 2 avvisas hela �ilen.  

 Om inkomstregistret inte godkänner �ilen skall du åtgärda felet och göra 
anmälan på nytt genom att bocka i ”AÅ terutskrift” och ”Ta med tidigare 
utskrivna”.  

 Om det är tvunget att makulera en anmälan i inkomstregistret skall du 
korrigera och göra anmälan på nytt genom att bocka i ”AÅ terutskrift” och 
”Ta med tidigare utskrivna”. Observera att du även måste ange versions-
nummer. 

Vilka som accepterats och vilka som avvisats framgår av behandlingsrespon-
sen.  

 

Återutskrift - Skapa som ny anmälan 

Pedago lön utgår ifrån att en �il som skapats även sänts till och accepterats av 
inkomstregistret om du väljer alternativet 2 för felkontroll. Om du skapat an-
mälan för en anställning kommer Pedago lön att utgå ifrån att anmälan efter 
det existerar i inkomstregistret och skicka efterföljande anmälningar (för 
samma period) som ändringsanmälan. Om du skapat �il, men denna inte ac-
cepterats av inkomstregistret, måste en ny anmälan skapas som ”Ny anmä-
lan”. 

 

Välj då alternativet ”AÅ terutskrift”. Väljer du detta alternativ så skapas anmälan 
som ”Ny anmälan” även fast du redan skapat anmälan förut och anställning-
arna således är markerade som ”Anmäld” i Pedago lön. Använd detta alterna-
tiv för att skapa en ny �il (efter att du rättat felaktigheter) om den förra �ilen 
du sände inte accepterades av inkomstregistret. 

Har �ilen däremot accepterats av inkomstregistret så låter du Pedago lön 
skapa anmälan utan att välja ”AÅ terutskrift”. Då skapas den som ersättande an-
mälan.  

 

Väljer du alternativet 1 för felkontroll kommer i stället programmet att styra 
huruvida varje rapport skall vara ny eller ersättande, utifrån det returmaterial 
du läst in (behandlingsrespons). 
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Varje ersättande anmälan leder till att en ny version av anmälan skapas i in-
komstregistret och det är den senast gjorda versionen som gäller. 

 

 

Det skapas även en rapport: 
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Separat anmälan 
Separat anmälan skapas på samma sätt, men här anger du månad, varvid pro-
grammet föreslår den månadens första och sista period. Du kan även ange av-
drag för SFA. 
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Skicka anmälan 
Logga in till inkomstregistret (www.inkomstregister.�i) med dina bankkoder 
eller med Katso-koder. Notera att Katso-inloggningen har en egen ingångs-
sida. Enklast hittar du denna genom att söka efter ”Katso” i inkomstregistret. 

 

 

http://www.inkomstregister.fi/
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Välj Fortsätt till laddningstjänsten. 

 

Välj en eller �lera �iler: 

 

En första kontroll sker och är �ilen strukturellt korrekt visas vissa uppgifter 
om den. Klicka då sänd. 

 

Notera att du inte får någon som helst feedback då du klickar ”Sänd 
Filer”. Feedbacken dyker upp först efter några minuter. 
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Om �ilen var OK så får du en grön status. Om inte så blir det rött och du kan 
klicka ”Ladda ned behandlings...” för att se vad felet var. Du bör alltid spara be-
handlingsrapporten för en gjord anmälan. Om du inte ser denna text beror det 
på att du inte använder Chrome som webbläsare. 

För att se dina insända anmälningar klickar du på ”Tillbaka till startmenyn”, 
väljer bolag och ”Inlämnade anmälningar”. Du kan sedan söka på olika be-
grepp: 

 

Notera att inkomstregistret normalt bara visar ”Godkända” anmälningar. 
Detta kan du ändra genom att ”Precisera sökningen”, ta bort ”Giltiga” och i 
stället välja ”Alla”. Gör du en ersättande anmälan sätts den gamla som ”Ogiltig” 
och en ny anmälan blir ”Giltig”. Vi har dock sett fall när så inte skett och det är 
rapporterat till inkomstregistret som en bugg. 

Notera även att du kan söka genom att klicka på ”Precisera sökningen” och 
ange ytterligare begrepp. Du kan exempelvis söka på en persons signum. 

Läsa in behandlingsrespons 
Om du skapat och sänt material med felkontroll 1 så måste du läsa in behand-
lingsresponsen i löneprogrammet för att det skall veta vilka anmälningar som 
mottagits i inkomstregistret. För att göra detta klickar du på ”Ladda ned be-
handlingsrespons” (texten kan vara delvis avklippt). 
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När du gör det laddas en �il ned, oftast i katalogen ”hämtade �iler”. Sedan väljer 
du ”Inkomstregister retur” i Pedago lön och väljer denna �il och klickar OK. 

 

Anmälningar som accepterats av inkomstregistret visas då med inkomstre-
gistrets referensnummer och version, medan sådana med felaktigheter visas 
med sin förklaring. AÅ tgärda problemen och skapa en ny �il, som då bör gå ige-
nom, och läs igen in dess behandlingsrespons. 

Vid inläsningen markeras lyckade anmälningar i databasen, medan felaktiga 
lämnas omarkerade. Nästa gång du kör anmälan för denna period tas bara de 
som var felaktiga (men nu förhoppningsvis rättade) med. 

Avstäm perioden (detta har ändrat) 
Accepterade och avvisade anmälningar 
Om ni är �lera som räknar löner och sänder in anmälningar kan det vara bra 
att någon tar ett övergripande ansvar för att alla med lön verkligen är an-
mälda. För detta ändamål �inns en lista under Periodiska utskrifter som heter 
Inkomstregisterkontroll: 
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Listan visar vilka anställda med lön i perioden som sänts till inkomstregistret 
och när. 

Avstämningsrapport för lönesummor (rapport 618) 
Rapporten (618) skapar du i inkomstregistret som sedan levereras som en 
kommaseparerad-�il (CSV) som du kan läsa in i Pedago Lön. 

Börja med att beställa rapporten i Inkomstregistret. 
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Ladda därefter ned �ilen: 
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Filen laddas ned automatiskt då du klickar. Du behöver således inte klicka på 
“Ladda ned rapporten” igen (se nedan)! 

 

Notera att �ilen då den laddas ned får ett namn som inte säger så mycket: 

 

Döper du om den enligt månad så blir det lättare att hitta den i framtiden. 

När du laddat ned �ilen går du till Pedago lön, Export/Import och väljer ”In-
komstregisteravstämning”. Bläddra fram till �ilen och klicka OK. 

 

 

Du får nu en rapport över �ilens innehåll, per period och person. Notera att du 
kan klicka på en enskild person i listan för att se de underliggande lönehändel-
serna. 

Du behöver 
inte klicka här! 
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Rapporten visar de summor som �inns i inkomstregistret. Tolkat enligt in-
komstregistrets regler. Varje inkomstslag har regler som säger hur det skall 
betraktas. Skall det vara pensionsgrundande e t c För vissa inkomstslag kan 
man sedan ange avvikande info, dvs att ett slag som normalt är pensionsgrun-
dande inte skall vara det (tex på grund av ålder) eller vice versa. 

Notera den lilla indikatorn vid pilen som visar att du kan ”borra ned dig” i 
det underliggande datat. Dubbelklickar du här får du en speci�ikation per an-
ställning: 

 

Dubbelklicka igen och du ser alla detaljer: 

 

För varje gång du borrar dig ned öppnas en ny �lik så du kan enkelt navigera 
dig mellan vyerna: 

 
Här: Huvudrapport, Person 1052, Anställning 1 
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Om du har en differens mellan exempelvis pensionsgrund i programmet, jäm-
fört med inkomstregistret kan du jämföra listan ovan, men exempelvis listan 
”Innehållen Pensionspremie” för att hitta denna differens. 

Rapporter 
Under rubriken ”Beställningar” på inkomstregistrets webbplats kan du be-
ställa rapporter för avstämning. Notera att urvalet än så länge är rätt begrän-
sat. 

 

Makulering av en anmälan 
I de allra �lesta fall räcker det med att korrigera en felaktig anmälan genom att 
sända en ersättande anmälan. Det �inns dock fall, där anmälan måste makule-
ras, varefter man gör en ny anmälan. Uppgifterna ska korrigeras genom att 
makulera den tidigare anmälan och lämna en ny anmälan t.ex. då betalnings-
dagen, personbeteckningen eller FO-numret har angetts fel. Närmare inform-
ation �inns i kapitel 6 i anvisningen ”Korrigering av uppgifter i inkomstregist-
ret”. (https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-orga-
nisationer/detaljerade-anvisningar/62789/korrigering-av-upp-
gifter-i-inkomstregistret3/) 

https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/62789/korrigering-av-uppgifter-i-inkomstregistret3/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/62789/korrigering-av-uppgifter-i-inkomstregistret3/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/62789/korrigering-av-uppgifter-i-inkomstregistret3/
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En anmälan kan makuleras i webbgränssnittet om du exempelvis vill maku-
lera en enskild löntagares anmälan. Vill du makulera alla anmälningar i ett 
material är det enklare att skapa en makulerings�il och sända in den via ladd-
ningstjänsten.  

Makulerar du en eller �lera anmälningar så är deras Id’n förbrukade. Om du 
exempelvis makulerar anmälan L_1901_0000123__00001 så kan du inte 
sända en korrigerande anmälan med samma Id. Använd då fältet ”Version” då 
du skapar �ilen. Ange exempelvis 1 och då får denna anmälan en Id som 
L_1901_0000123__00001_1. 

Korrigeringar 
Korrigeringar av felaktigt betalda löner i inkomstregistret är komplicerat ef-
tersom det inte räcker med ett enkelt avdrag. Man måste dessutom gå tillbaka 
och korrigera i tidigare gjorda anmälningar. 

Den bakomliggande orsaken till detta är att datakonsumenter i inkomstre-
gistret, exempelvis FPA kan begära information för en löntagare för ett visst 
intervall, för att beräkna exempelvis dagpenning. Innehåller då en månad i det 
intervallet en felaktig lön som senare återkrävs, blir även den uträknade dag-
penningen eller ersättningen fel, eller kan helt utebli. 

Anta att du betalat ut 100€ övertid felaktigt i januari. Du korrigerar detta 
genom att dra av motsvarande belopp i februari. Så långt är allt bra. Löntaga-
ren har fått rätt lön. 

I inkomstregistret är det tyvärr inte lika enkelt. Så här vill de att detta skall 
anmälas https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/vanliga-
frågor-om-inkomstregistret/korrigering-av-uppgifter/fel-i-betal-

ningen/ogrundad-förmån-och-återkrav/: 

Februari 
Avdraget anmäls som ”AÅ terkrav” och med angivande av vilken period som 
korrigeras. I detta fall 1901. 

Januari 
Löntagarens anmälan korrigeras med en ersättande anmälan där den för 
mycket betalda lönen ändras till ”Ogrundad förmån”. 

För att detta skall fungera automatiskt måste du ange period på sådana ra-
der som är korrigeringar till tidigare perioder: 

https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor-om-inkomstregistret/korrigering-av-uppgifter/fel-i-betalningen/ogrundad-f%C3%B6rm%C3%A5n-och-%C3%A5terkrav/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor-om-inkomstregistret/korrigering-av-uppgifter/fel-i-betalningen/ogrundad-f%C3%B6rm%C3%A5n-och-%C3%A5terkrav/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor-om-inkomstregistret/korrigering-av-uppgifter/fel-i-betalningen/ogrundad-f%C3%B6rm%C3%A5n-och-%C3%A5terkrav/
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I exemplet har en person fått lön, trots att personen varit tjänstledig. Detta 
korrigeras med löneslaget ”Tjänstledighet” som är lika upplagt som en vanlig 
lön, men med negativ faktor 3. Avdraget blir då 420,91 för januari. 

Gör du det så tas även aktuell lön från den perioden (om det �inns händel-
ser). 

Då vi skapar anmälan görs då följande: 

Avdraget märks som ”AÅ terkrav” och med information om vilken period och 
betalningsdatum det är frågan om. AÅ terkravets datum blir samma som denna 
periods betalningsdatum: 

 

Notera att löneslaget ”Tjänstledighet” rapporteras som tidlön, men med angi-
vande av återkrav. Summan är 420,91. 

Dessutom skapas en ny, ersättande anmälan för denna anställning och 
eventuella andra korrigeringar i denna period. Det skapas således en eller 
�lera ytterligare �iler. En per korrigerad period. 
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Här har en del av lönen för januari förvandlats till ogrundad förmån. 
Dessa �iler sänder du in samtidigt som den egentliga anmälan. 
Notera att du kan korrigera med samma löneslag. En felaktigt betald över-

tid korrigeras med samma löneslag, övertid. 
Notera att du även måste ändra i korrigerade perioders separata anmälan 

eftersom ogrundad förmån, till skillnad från andra inkomstslag, inte är SFA-
grundande, pensionsgrundande etc. Enklast gör du denna ändring i inkomst-
registrets webbtjänst. 

Teknik och Felsökning 
Material, rapporter och id 
Varje skapad �il är ett material som får en unik id. Denna genereras automa-
tiskt och ser till att du inte kan skicka samma �il i misstag. En material-id (De-
liveryId) kan vara exempelvis  

 20181214_165537_1901. Detta material skapades 2018-12-14 
klockan 16:55:37 och för period 1901. 

Varje material innehåller en eller �lera rapporter. En rapport kan vara exem-
pelvis arbetsgivares separata anmälan eller anmälan för en anställning. För 
anställningar skapas en Id (ReportId) enligt L_ÅÅPP_Personalnummer_An-
ställning, exempelvis L_1909_001071_0001. För separata anmälningar är 
formen S_ÅÅPP. 

Du kan söka i inkomstregistret genom att ange denna id. 
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Förutom detta får varje material en id (IRDeliveryId) som genereras av in-
komstregistret och den kan se ut som 89ac1a344254c30bda5bee96c30b034 
och varje enskild anmälan en id: 
<Item> 

  <ItemId>L_1909_001021_0001</ItemId> 

  <IRItemId>01a825e0d8d845ce8d9c85e2c4018e7d</IRItemId> 

  <ItemVersion>1</ItemVersion> 

</Item> 

I detta fall ser du att din anmälan med id L_1909_001021_0001 fått en id i in-
komstregistret (IRItemId) som heter 01a825e0d8d845ce8d9c85e2c4018e7d. 

Hur Pedago lön vet när en anmälan är sänd 
Via Anställningshistorik kan du kontroller att en anmälan gått iväg och när 
den är sänd. 

 

 

Här ser du vilken id en anmälan fått och när den är sänd. Programmet använ-
der denna tidsstämpel för att kontrollera om det skett förändringar i lönen 
som gör att man måste sända en ny anmälan. 
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Felmeddelanden 
Felmeddelanden i inkomstregistret är för det mesta självförklarande. 
<Item> 
  <ItemId>L_1909_001105_0001</ItemId> 
  <ItemErrors> 
    <ErrorInfo> 
      <ErrorCode>CCV0030</ErrorCode> 
      <ErrorMessage>Country code is required but it is empty. 
      </ErrorMessage> 
      <ErrorDetails>/Report[2]/IncomeEarner</ErrorDetails> 
    </ErrorInfo> 
    <ErrorInfo> 
      <ErrorCode>IEAV0010</ErrorCode> 
      <ErrorMessage>Addresses are required when IncomeEarner has no finnish person 
ids or finnish business ids.</ErrorMessage> 
      <ErrorDetails>/Report[2]/IncomeEarner/Addresses</ErrorDetails> 
    </ErrorInfo> 
  </ItemErrors> 
</Item> 
 
Här är ett exempel på en korrekt mottagen anmälan: 
<ValidItems> 
  <Item> 
    <ItemId>L_1908_001020_0001_1</ItemId> 
    <IRItemId>113baa57fe2247e6a534b39830c42812</IRItemId> 
    <ItemVersion>1</ItemVersion> 
  </Item> 
</ValidItems> 
 
Anmäla med id L_1908_001020_0001_1 har mottagits korrekt och fått id 
113baa57fe2247e6a534b39830c42812 i inkomstregistret. 
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Felkoder från inkomstregistret 
Om du får problem med att ett material blir avvisat så är det behandlingsre-
sponsen som visar varför. 

För att hitta till responsen 

Ta dig dit från första sidan i inkomstregistret: 
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E-maila oss �ilen. 

Så läser du en behandlingsrespons: 
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Exempel på felkoder 
Här ges några exempel på felkoder som kan förekomma i behandlingsrespon-
sen. 

Endast felkod 5 i responsen 
Personen finns inte i befolkningsregistret 
Ersättande rapport för en rapport som inte existerar 
Rapport med samma id som en tidigare makulerad 
Fel underorganisation 
Ogiltig kod för befattning 
Felaktig registreringsgrund 
Okänd kod för anställningstyp 
Fel pensionsorganisationsnummer 
Felaktig koppling av förmån 
Saknad mottagaradress 
Felaktigt upplagt löneslag för dagtraktamente 
Dokument med flera förklaringar 

Responsen anger att filen inte är XML 

Om responsen från inkomstregistret är att �ilen inte är XML hittar du följande i 
behandlingsresponsen:  

Non-schema valid XML. See details for validation error message. The element 
'Address' has invalid child element 'CountryCode'. List of possible elements 
expected: 'Co, Street, POBox, PostalCode'. 

Orsaken är att du inte matat in adress för arbetsgivaren i företagsuppgifterna. 
Denna är egentligen obligatorisk bara för tillfälliga arbetsgivare, men vi kräver 
att den �inns, alltid. 

Endast felkod 5 i responsen 
<StatusResponse> 

  <IRResponseId>11a780a12d734a3abd487633984d1593</IRResponseId> 

  <IRResponseTimestamp>2019-02-08T17:53:31.4138824Z</IRResponseTimestamp> 

  <DeliveryDataStatus>5</DeliveryDataStatus> 

  <IRDeliveryId>4d20c09ea4094b75ae26954b74cbb09a</IRDeliveryId> 

</StatusResponse> 

Om detta är en separat anmälan så orsakas detta troligen av att du antingen 
försöker sända en ersättande anmälan fastän inget �inns att ersätta. Det vill 
säga att du kanske glömt att välja "AÅ terutskrift". Eller så har man skapat en se-
parat anmälan för en framtida månad. Du kan inte sända en separat anmälan 
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för en framtida månad. Exempelvis, en anmälan för februari kan tidigast sän-
das första februari. 

Personen finns inte i befolkningsregistret 

Om personens signum är korrekt, men personen �inns inte i befolkningsregist-
ret kan du få något eller några av följande meddelanden. 

IDV0080 - The form of the Finnish personal identification number or Business ID is 
invalid. 

IDV0040 - Unknown Finnish personal identification number or Business ID. 

IDV0100 - The given identifiers refer to different customers, and they must refer 
to the same customer. 

Personer som �lyttar till Finland kan få ett signum att skattebyrån, men detta 
hamnar inte automatiskt in i befolkningsregistret. För att detta skall ske måste 
det ta en vända via Migri. 

Om personen verkligen bor här måste du kontakta inkomstregistret per te-
lefon och be dem lägga in personen. I annat fall hanterar du denna som en ut-
länning (begränsat skattskyldig eller källskattare). Dvs, du ändrar signum till 
DDMMAÅ AÅ AÅ AÅ -K eller -M och matar in personens uppgifter under källskatte�li-
ken. 

OBS! Felet kan även uppstå om du matat in ett felaktigt signum för ditt olycks-
fallsbolag. Den kompletterande feltexten är i så fall: 

<ErrorDetails>/DeliveryData/Reports/Report[10]/IncomeEarner/AccidentInsurance/Acc
InsProvId/Code</ErrorDetails> 

Ersättande rapport för en rapport som inte existerar 
WIS0430 - The report to be replaced cannot be found with the search criteria 
given. 

Detta betyder att du försöker sända en rapport som "ersättande" för en rap-
port som inte existerar i inkomstregistret. Kanske för att den avvisats? Skapa i 
så fall på nytt och välj "AÅ terutskrift" och "Ta med även tidigare utskrivna". 

Rapport med samma id som en tidigare makulerad 

Om du sänder en rapport med samma id som en tidigare sänd och makulerad 
rapport får du detta felmeddelande:  

RDV0031 - The payer already has a report with the same data item Payer's report 
reference. 

Skapa i så fall på nytt och välj "AÅ terutskrift" och "Ta med även tidigare ut-
skrivna". Ange dessutom ett värde för "Version" (exempelvis 1). 

Fel underorganisation 

Du har angett fel underorganisation då du skapat KomPL eller StPL anmälan. 
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Unknown combination of the data item Suborganisation’s identifier according to 
Keva's submitter codes and the data item Pension policy number.  

I dessa fall lönar det sig att kolla med Keva först. 

Ogiltig kod för befattning 

Felet får du om du har angett en ogiltig kod för befattningen. 

IEPV0070 - The data item Occupational class or title identifier is not found in 
the codes according to the given data item Type of occupational class or title.  
Den skall vara en kod som finns i Statistikcentralens koduppsättning, TK10. 

Felaktig registreringsgrund 

Fältet Registreringsgrund (Anställning, KomPL, Registreringsgrund) har ett 
felaktigt värde 

ERV0050 - Unknown code for the data item Registration grounds identifier according 
to Keva's codes. 

OBS! Det verkar som om samma felkoder (IEPV0070, ERV0050) kan ges om 
man anmäler en person som är över 68 till Keva. 

Okänd kod för anställningstyp 
EV0020 - Unknown code for the data item Employment type. 

Koden tas från Registervård, Anställningstyper, fältet Kod.  

Skall vara 1 (tills vidare) eller 2 (visstid). 

Fel pensionsorganisationsnummer 

Om du har angett fel pensionsorganisationsnummer kan du få följande re-
spons med felkoder: 

PIV0110 - Unknown data item Pension policy number. 

Detta skall vara 11-tecken, inklusive bindestrecket (t ex 56-12345678). 

PIV0040 - Unknown code for the data item Pension provider code 

I detta fall har du glömt att byta från Alandias nummer som börjar på 40 till 
Veritas som börjar på 56. I övrigt se PIV0110. 

Felaktig koppling av förmån 
TRVA0190 - The data group Other fringe benefit is missing, and it is mandatory. 

Du har en förmån upplagd som "OÄ vrig förmån", statistiknummer 4 i Pedago 
lön, men kopplar denna till en speci�ik förmån i inkomstregistret. T ex telefon-
förmån. Ta i så fall bort 4 och lägg till exempelvis 86 - Telefonförmån. 

Saknad mottagaradress 

Löntagarens adress är obligatorisk för begränsat skattskyldiga (källskattare). 
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IEAV0030 - The data group Income earner's addresses is missing, and it is 
mandatory. 

Ange antingen personens signum i formen DDMMAÅ AÅ AÅ AÅ -K eller -M, eller ange 
"Käll" eller ”Begränsat” som typ på skattekortet. 

 

Felaktigt upplagt löneslag för dagtraktamente 

För inkomstslaget ”dagtraktamente” måste man ange vilken typ det är. 
TRVA0160 - The data group Daily allowance is missing, and it is 
mandatory with income type 331. 

För detta slag gäller att man måste ange vad det är för typ och detta läser vi 
ifrån vilka statistikvariabler som �inns upplagda, eller heldags/partiellt/ut-
lands/måltids. 

Dokument med flera förklaringar 

Det �inns ett dokument, tyvärr endast på �inska, här: 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tu-
lorekisteristä/ajankohtaista/uutiset/miksi-tulorekisteri-
hylkaa-lahetetyn-aineiston/ 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/miksi-tulorekisteri-hylkaa-lahetetyn-aineiston/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/miksi-tulorekisteri-hylkaa-lahetetyn-aineiston/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/miksi-tulorekisteri-hylkaa-lahetetyn-aineiston/
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