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Nyheter och förändringar i
Pedago lön
Allmänt
1.1

Förändringar sedan senaste version

Detta dokument beskriver de programfö rä ndringar som skett sedan senaste
publicerade version.

1.2

Uppdateringen kan ske efter att du gjort årsbyte

Du kan gö ra å rsbyte som vanligt i den version du har och sedan planera in uppdateringen nä r du har passligt.
Glöm inte att kontrollera sådant som pensionsprocenter, dagtraktamenten och fakckavgifter som kan ha ändrat vid årsskiftet.

1.3

Dokumentation för Pedago lön och inkomstregistret

De ä ndringar som berö r inkomstregistret omnä mns i korthet i detta dokument
men du bö r lä sa det i sin helhet i den separata handboken efter att vi publicerat
den. Den ä r just nu under slutrevidering. Nä r den ä r klar meddelar vi om att
den inns fö r nedladdning https://www.pedago. i/pa/index.html.

1.4

Ytterligare en uppdatering på gång i början av 2022

Under fö rsta kvartalet
( .

kommer vi att publicera ytterligare en uppdatering

. .x) som helt kommer att fö rä ndra hur statistikackumulatorer hanteras.
Vi valde att separera denna uppdatering frå n å rsuppdateringen på grund av

att denna ä ndring innebä r litet mera arbete ä n vanligt fö r lö neadministratö ren.
Nä rmare info om detaljerna kring detta och vad du behö ver gö ra som lö neadministratö r kommer i samband med uppdateringen men hä r få r du litet fö rhandsinfo, ifall du ä r ny iken.
Syftet med ä ndringen ä r att slippa problem då man ä ndrar eller matar in hä ndelser i fö rvä g samt fö r att fö rbä ttra spå rbarheten. En annan fö rdel ä r att du
slipper rutinen med att ”Nollstä lla statistik” som må nga brukar glö mma.
Som det ä r nu uppdateras ackumulatorerna då du kö r ”Uppdatera statistik”
(exempelvis totalt skattepliktigt eller innestå ende semester). Dä remot
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uppdateras ackumulatorerna inte ifall man ä ndrar hur ett visst lö neslag uppdaterats. Detta kan gö ra att ackumulatorerna visar fel vä rde.
I den nya versionen kommer ackumulatorerna att ersä ttas av en vy som
automatiskt ä ndrar sina vä rden om man ä ndrar på ett lö neslag. Dessa vä rden
kan inte ä ndras annat ä n genom lö nehä ndelser.

Ändringar i skatteberäkningen
2.1

Begränsat skattskyldiga

Utlä nningar som vistas och arbetar fä rre ä n må nader i Finland ä r begrä nsat
skattskyldiga. Som begrä nsat skattskyldiga betraktar numera Pedago lö n alla
personer som inte har ett giltigt inskt signum.
En begrä nsat skattskyldig kan antingen beskattas med kä llskatt, alternativt
med ett vanligt progressivt skattekort. Detta vä ljer du på skattekortet genom
att vä lja vanlig (fö r progressiv beskattning) eller kä ll.

2.2

Nya fält för beskattning

Nytt ä r ä ven fä ltet Beskattning som visar vad det ä r frå gan om fö r beskattning
på just den anstä llningen:

Hä r kan du vä lja mellan de fö rde inierade beskattningstyperna som anvä nds av
Skattefö rvaltningens API. Vanligast ä r Lö n och Sjö arbetsinkomst.

2.3

Hämtning av skattekort via fil

Den il som skapas begä r inte skattekort fö r så dana som har Beskattning=Manuell (ovan) eller som har ett slutdatum fö re januari i skatteå ret. Begä r du exempelvis il fö r
-

2.4

-

så tas inte så dana med som har slutdatum fö re

.

Stöd för Skatte‐API

Skattefö rvaltningen har numera en funktion dä r man kan begä ra aktuella skatteuppgifter via ett API. Pedago lö n version .

. .x har stö d fö r detta API, vilket

betyder att du kan hä mta aktuella skatteprocenter nä r du vill. Notera att de
procenter du få r ä r de som senast begä rts av lö ntagaren. Om lö ntagaren inte
begä rt nå got nytt skattekort ä r det uppgifterna frå n februari som ges.
I samband med denna uppdatering har vi ä ndrat litet i layouten på Anstä llning. Begreppet ”Prestationsslag” fö rsvinner och ersä tts av ett val som visar om
det ä r frå gan om lö n eller pensioner och fö rmå ner.
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Sjä lva rutinen hittar du under Export/import, Skatteuppgifter.

Nä r du kö r rutinen få r du ut en lista på vilka skattekort som ä ndrat och vilka
som inte ä ndrat.
Finns det redan ett skattekort av samma typ och å r så uppdateras detta.
Finns inget så skapas det. Ar uppgifterna ä ndrade så rä knas skattegrunden om
på detta kort ifall det skulle innas lö nehä ndelser i perioden man rä knar.
Observera Om en person slutat och begärt skattekort för sin nya anställning så kommer
APIet att ge detta nya kort eftersom Skatteförvaltningen inte ”vet” till vilken arbetsgivare ett
kort hör.

Innan du fö r fö rsta gå ngen begä r skatteuppgifter via APIet ä r det bra om du tar
ut en lista med be intliga skattekort. Det ä r ä ven bra att kontrollera anstä llningarna vad som stå r under ”Beskattning”, tex ”Lö n”, ”Sjö arbetsinkomst”. Notera
ä ven de anstä llningar dä r du vill hantera skattekortet helt manuellt.

2.5

Ändringar i Anställningsuppgifter på grund av detta

I fä ltet Beskattning kan du vä lja mellan de fö rde inierade beskattningstyperna
som anvä nds av Skattefö rvaltningens API. Vanligast ä r Lö n och
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Sjö arbetsinkomst. Detta fä lt bestä mmer vilken typ av skattekort som begä rs via
Skattefö rvaltningens API.
Samma fä lt inns numera ä ven på skattekortet dä r det uppdateras då du begä r skattekort frå n skattefö rvaltningen.
De med pensionsslag LFö PL anges numera med en bock istä llet fö r med ett
eget prestationsslag. LFö PL anvä nds fö r lantbruksfö retagare och hanteras lika
som ”vanlig” Fö PL, men anmä ls litet annorlunda till inkomstregistret.
Vid uppdateringen av databasen ä ndras automatiskt alla gamla prestationsslagskoder till L och P och så dana med prestationsslag ”LF” ä ndras till LFö PL.
Observera! Du bör dock kontrollera detta genom att ta ut en lista över de anställda per
prestationsslag samt kontrollera att sådana med LFöPL är bockade.

Bilar med lå ga utslä pp har speciella regler då bilfö rmå ner beskattas.

Om den anstä llde har en så kallad ”Lå gemissionsbil” dvs en med CO -utslä pp
mellan och

g skall du ange detta genom att bocka ”Lå gemissionsbil” samt

ange utslä ppsvä rdet.
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2.5.1

Anställningstyp

Notera att du kan ange på anstä llningstypen vilka som skall anses vara ”anstä llda” fö r att separera exempelvis styrelse:

Registervård, Basregister, Anställningstyper

Ändringar och nyheter i registervården
3.1

Visa basregister visar nu även tabellen löneslag

Rutinen kan numera visa ä ven tabellen lö neslag. Bra att ha om du behö ver ta ut
basregister till nå got annat program.

3.2

Registervård, Certifikat

Registervå rd, Certi ikat har små ä ndringar. Certi ikat anvä nds då du hä mtar
skatteprocenter via Skatte-API. Se handboken samt separat dokumentation fö r
Pedagos certi ikatverktyg, som vi kommer att meddela om nä r den inns publicerad.

3.3

Avtal

Avtal har få tt två vä rden som kan anvä ndas som faktorer AV , AV i formler.
Anta att du har två avtal dä r natt-tillä gget ä r

c i timmen fö r det ena och

c
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fö r det andra, då kan du ha ett lö neslag med formeln MANT+AV och sedan
lä gga , respektive , i Av på avtalen.

3.4

Dyrortsklass

Fö rutom på Anstä llning kan du numera ange dyrortsklass på arbetsplats och
ort:

Om anstä llningens dyrortsklass ä r blank tas i fö rsta hand arbetsplatsens
dyrortsklass. Ar denna blank tas vä rdet frå n orten. I vissa avtal har man lö ner
som varierar per dyrortsklass och denna bestä ms per ort. Alla lö ntagare på en
och samma ort har dä rfö r samma dyrortsklass.

Ändringar i frånvaron
4.1

Rapportering

Frå nvaro rapporteras numera så att varje enskild frå nvarorad blir en skild rapport till inkomstregistret. Detta underlä ttar vid korrigeringar. Notera att så dant
som anmä ls till FPA inte skall ä ndra om exempelvis en sjukskrivning fö rlä ngs,
utan man gö r en ny rad med den nya frå nvaron.
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Ändringar i rapporter och listor
5.1

Rapport Anställningar, valbara kolumner

Med denna lista kan du ta ut en utskrift med anstä llningsuppgifter. Du har st
egna fä lt dä r du fritt kan vä lja bland kolumnerna i anstä llningstabellen.

5.2

Lista, bankfil

Vi har ä ndrat i sidhuvudet. Listan heter nu BANKLISTA och datumet ä r Utskriftsdatum.

5.3

Olycksfall

Om anstä llningen saknar olycksfallskod ä r denna inte olycksfallsgrund i listan.

5.4

Anställningar

Urvalen ä r ä ndrade så att "i intervall" tas alla med som ä r anstä llda i det intervallet. Ej bockat tas de som ä r anstä llda per ”till och med-datum”.

5.5

Inkomstregisteravstämning

Inkomstregisteravstä mning har nu mellanrubriker per betalarens referens.
Denna referens anvä nds vid offentlig fö rvaltning samt av stö rre privata fö retag
fö r att dela in anmä lningarna.

5.6

Listan Bankkonton

Listan visar de bankkontonummer du har upplagda fö r din personal och visar
ä ven om du har en fö rdelning vald på olika bankkonton.
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5.7

Listan personalförändringar

Listan ä r nu uppdaterad. Listan tar med alla anstä llningar som har ett start eller
slutdatum i intervallet.

Semester
6.1

Beräkning av semester och sjuktillägg

Rutinen anvä nds fö r att berä kna de tillä gg som vissa lö ntagare har rä tt till under semester och sjukledighet.

Du kan hä r ange en formel fö r hur tillä gget rä knas ut, samt i vilken variabel det
berä knade resultatet skall lä ggas.
Formeln kan vara exempelvis MIN(SAxx/SAyy;

), dä r:

• SAxx ä r statistikackumulatorn fö r OB
• SAyy ä r statistikackumulatorn fö r grund

6.2
Har man

Semestergrund och permittering
dagar semester eller mer under en permittering ä r den må naden

semestergrundande.
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Import/Export
7.1

Inläsning av transaktionsfil

Visar de senast inlä sta ilerna:

Detta gö r det enklare att kontrollera ifall systemet som skapar ilerna skapar
lera små iler. Du ser då direkt vad som ä r inlä st och inte.
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Nyheter gällande inkomstregistret
8.1

Alternativet ”Skapa fil för radering” tas bort

Det ä r smidigare att makulera hela material direkt i inkomstregistret då denna
funktion numera inns dä r.

8.2

Dokumentationen

Vå r separata dokumentation fö r inkomstregistret bö rjade bli spretig, pga alla
ä ndringar, och hå ller nu på att revideras. Vi rä knar med att vara klara strax efter nyå r och vi kommer att sä nda information om detta nä r den ä r publicerad.

8.3

Ändrade inkomstslag

• Lö neslagen

,

,

har få tt fö rtydliganden i dokumentationen. Dessa

tre gä ller fö r stä llfö reträ dande betalare.
• Arvode fö r familjevå rdare,

anvisningen har kompletterats

• Skattefri andel av personalbiljett/cykelfö rmå n

,

, anvisningen har

kompletterats.
Vi hä nvisar till Skattefö rvaltningens dokumentation på
https://www.vero. i/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-

/loner-

forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna.pdf.

8.4

Ändrade förmånsslag

8.4.1

Nya inkomstslag 1417 – 1421.

Arbetspension, fö rtida pension, frivillig pensionsfö rsä kring. Anvä nder du nå got
av dessa skall du lä sa in ilen Katre-formaner.sql om detta inte redan gjorts av
din tekniska personal i samband med uppgraderingen. Dessa fö rmå nsslag gä ller fö r sparlivfö rsä kring, frivillig pensionsfö rsä kring och liknande.
Notera även att för förmånsslagen ೄೆೋೊ, ೄೆೋೋ, ೄೆೋೌ, ೄೆೌ, ೄೆೌೊ kan man inte längre ange
ogrundad förmån eller återkrav.

Vi hä nvisar till Skattefö rvaltningens dokumentation på
https://www.vero. i/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-

/for-

maner-forklaringar-pa-inkomstslag-och-poster-som-ska-dras-av-fran-inkomsterna-
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.pdf

