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UF-centret börjar utnyttja förmånsuppgifter i inkomstregistret från och
med 1.1.2021 i utbetalningen av lönesubvention och startpeng –
kompletterandet av ansökningarna med förmånsuppgifterna inleds senare
i januari
Sedan 1.1.2020 har UF-centret utnyttjat löneuppgifter som arbetsgivarna anmält till inkomstregistret
vid utbetalning av lönesubvention och startpeng. Utnyttjandet av uppgifterna i inkomstregistret
utvidgas från början av 2021 när förmånsbetalarna också anmäler pensions- och förmånsuppgifter till
inkomstregistret från och med den 1 januari 2021.
Kompletteringen av utbetalningsansökningsblanketterna med pensions- och förmånsuppgifter (t.ex.
sjukdagpenning, studiestöd, pensioner) i TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster inleds senare i
januari. Den som ansöker om utbetalning får de uppgifter som anmälts till inkomstregistret för den
utbetalningsperiod som ansökan gäller via knappen inkomst- och förmånsuppgifter i anslutning till
den elektroniska utbetalningsansökan.

Utbetalningen av lönesubvention och startpeng ska fortfarande sökas hos UF-centret
med en separat blankett för utbetalningsansökan – uppgifterna som överförts från
inkomstregistret ska kontrolleras och vid behov kompletteras
Vi rekommenderar att man ansöker om utbetalning via TE-tjänsternas Mina e-tjänster, så att den
sökande till fullo kan utnyttja de löne- och förmånsuppgifter som hämtas ur inkomstregistret. Den
sökande ska kontrollera och vid behov komplettera uppgifterna, eftersom uppgifterna i registret i det
första skedet ännu inte är heltäckande.
De uppgifter som den sökande uppger i ansökan om utbetalning ska motsvara uppgifterna i
inkomstregistret samt villkoren i beslutet om lönesubvention eller startpeng. Om uppgifterna skiljer
sig från varandra eller om uppgifter som anmälts till inkomstregistret saknas i ansökan om
utbetalning, skickar UF-centret en begäran om tilläggsutredning till den sökande.
Behandlingen av utbetalningen går snabbare och antalet tilläggsutredningar som behövs för
behandlingen minskar när den sökande eller bokföringsbyrån i samband med löneräkningen även
anmäler sådana kompletterande uppgifter till inkomstregistret som är frivilliga att anmäla
(anmälningssätt 2). De kompletterande uppgifterna är nödvändiga för utbetalningen av stödet.
Närmare anvisningar om ansökan om utbetalning finns på UF-centrets webbplats keha-keskus.fi »
Ansök om utbetalning » TE-tjänster » Anvisningar för att ansöka om lönesubvention (pdf) och
Anvisningar för att ansöka om startpeng (pdf).

Utvecklings- och förvaltningscentret för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna
FO-nummer
2296962-1

PB 1000, 50101 S:t MICHEL
Telefon 0295 020 000

kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
www.keha-keskus.fi

Meddelande

2 (2)

15.12.2020

Mer information:
•
•

Frågor om utbetalningen lonesubvention.uf-centret@ntm-centralen.fi och startpeng.ufcentret@ntm-centralen.fi.
FöretagsFinlands telefontjänst tfn 0295 020 500 ger råd om hur man sköter ärenden om
lönesubvention och startpeng elektroniskt.

