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Inkomstregistret tas i bruk 1 januari 2019 – vid ansökan om utbetalning av lönesubvention meddelas löneuppgifter ännu under 2019 till UF-centret
Anmälan av uppgifter om löne- och förvärvsinkomst ändras
Anmälan av uppgifter om löne- och förvärvsinkomst samt förmåner och pension ändras vartefter inkomstregistrets verksamhet inleds den 1 januari 2019. Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande och aktuell information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Inkomstregistret
förenklar och förtydligar arbetsgivarnas anmälningsskyldigheter, då arbetsgivare i fortsättningen endast behöver meddela uppgifter till inkomstregistret, därifrån användare vid behov kan hämta sina uppgifter.
Inkomstregistret tas i bruk i etapper. I den första etappen, alltså från och med 2019, meddelas uppgifter om
löne- och förvärvsinkomst till inkomstregistret. Från och med 2020 meddelas även uppgifter om pension och
andra förmåner. Anmälningen av uppgifter till inkomstregistret gäller alla som betalar ut löne- och förvärvsinkomster genast fr.o.m. den 1 januari 2019 och alla som betalar ut förmåner och pensioner fr.o.m. den 1 januari 2020. Användningen av inkomstregistret kräver åtgärder av alla som betalar ut löner och förmåner. Ytterligare uppgifter om förberedning inför användningen av inkomstregistret finns på inkomstregistret.fi.
Projektet för att grunda ett nationellt inkomstregister (KATRE) är ett av den nuvarande regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster. Finansministeriet ansvarar för den allmänna projektstyrningen och
Skatteförvaltningen ansvarar för det praktiska genomförandet av inkomstregistret. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver registret och är ansvarig myndighet efter att registret tagits i bruk. Lagen om inkomstdatasystemet trädde i kraft den 16 januari 2018.
Utbetalning av lönesubvention ansöks utan ändringar; löneuppgifter meddelas ännu under 2019 till UFcentret
Fr.o.m. den 1 januari 2019 används uppgifterna i inkomstregistret av Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten (FPA), Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR), arbetspensionsanstalterna och PSC. Användarna blir fler under 2020, då bland annat Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ansluter sig. Närings-, trafik- och
miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) kan börja
använda uppgifterna i inkomstregistret fr.o.m. den 1 januari 2020, efter övergångsperioden (Lag om inkomstdatasystemet 53/2018). Närmare anvisningar om ansökan om utbetalning finns på UF-centrets webbplats
keha-keskus.fi - Anvisningar för att ansöka om lönesubvention 5.12.2017.
Lönesubventionsprocessen för arbetsgivaren förenklas och påskyndas av att löneuppgifterna meddelas så heltäckande som möjligt till inkomstregistret. Det lönar sig för arbetsgivarna att meddela även kompletterande
uppgifter utöver själva lönerna. Kompletterande uppgifter är nödvändiga till exempel för utbetalare av stöd
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och förmåner som grund för att bevilja eller betala ut stödet eller förmånen. Då arbetsgivaren meddelar nödvändiga kompletterande uppgifter i samband med utbetalda löner, minskar behovet för senare utredningar.
Genom att lämna omfattande uppgifter har även arbetsgivaren själv alla de uppgifter som behövs för lönespecifikationer och arbetsintyg på ett och samma ställe.
Användarna av uppgifterna, t.ex. UF-centret, får uppgifter från inkomstregistret endast om de har rätt till dem
enligt den lagstiftning som tillämpas på användarens verksamhet. Inkomstregisterenheten lämnar ut uppgifter
till arbets- och näringsbyråer, till närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler) och till UF-centret för
verkställighet av lönesubvention och startpeng enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(916/2012) och för verkställighet av lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän
(1108/2000) (Lag om inkomstdatasystemet 12.1.2018/53, 13 §).
Elektronisk ansökan om utbetalning av lönesubvention rekommenderas

Vi rekommenderar att man ansöker om utbetalning av lönesubvention elektroniskt via te-tjanster.fi =>
E-tjänster. Arbetsgivaren kan ansöka om utbetalning av lönesubvention skilt för varje anställd via en elektronisk ansökningsblankett (eller blankett TEM322). En kommunal arbetsgivare har dessutom möjlighet ansöka
om utbetalning för alla anställda på samma gång via en gruppblankett (TEM321). Tyvärr är det ännu inte möjligt att göra en gruppansökan elektroniskt. Blanketterna hittas på Suomi.fi-webbplatsen.
Ta kontakt via e-post i frågor om utbetalning. Kontaktuppgifterna hittas på adressen keha-keskus.fi Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter
FöretagsFinlands telefontjänst tfn 0295 020 501 (under tjänstetid) ger råd om den elektroniska ärendehanteringen angående lönesubvention och startpeng samt svarar på frågor angående användning av Katso-autentisering.
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