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Den elektroniska utbetalningsansökan för lönesubvention kompletteras
från och med 17.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret
Sedan 1.1.2020 har UF-centret utnyttjat inkomst- och frånvarouppgifter som arbetsgivarna anmält till
inkomstregistret vid utbetalning av lönesubvention. Nu får man samma uppgifter även för företag och
arbetsgivare i Mina e-tjänster på webbplatsen te-tjänster.fi. Från och med 17.3.2020 kommer man i samband
med den elektroniska ansökan om utbetalning kunna se en pdf-vy som innehåller de inkomstuppgifter samt
möjliga frånvarouppgifter som anmälts till inkomstregistret och som behövs för utbetalningen. Observera att
förmånsuppgifter bör fortsättningsvis meddelas i ansökan: från och med 1.1.2021 kan man utnyttja
förmånsuppgifterna.
Uppgifter som anmälts till inkomstregistret för utbetalningsperioden fås i samband med den elektroniska
utbetalningsansökan med knappen Inkomstinformationen som syns nedan.

Om arbetsgivaren även anmält kompletterande uppgifter till inkomstregistret (anmälningssätt 2) och riktat
den ansökta utbetalningsperioden till löneperioden, kompletteras inkomstuppgifterna automatiskt direkt till
den elektroniska utbetalningsansökan för en enklare och snabbare utbetalningsansökan och behandling av
ansökan. Detta minskar även antalet tilläggsutredningar gjorda i efterhand. Nedan visas denna del i
utbetalningsansökan:

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
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Uppgifterna i utbetalningsansökan för lönesubvention måste motsvara uppgifterna som fås från
inkomstregistret
När man fyller i den elektroniska utbetalningsansökan för lönesubvention bör man beakta att uppgifterna som
anmäls i utbetalningsansökan bör motsvara de uppgifter som anmälts till inkomstregistret samt villkoren för
beviljade lönesubventionsbeslut. Om uppgifterna skiljer sig ifrån varandra eller om uppgifterna som anmälts
till inkomstregistret saknas i utbetalningsansökan, skickas en begäran om ytterligare upplysningar till den som
ansöker om stödet, vilket fördröjer utbetalningen av lönesubventionen. Korrigera alltid uppgifterna i
inkomstregistret om du märker att något är fel.
Utbetalning av lönesubvention förutsätter att det finns löneuppgifter för den gällande utbetalningsperioden i
inkomstregistret. Den som betalar ut lönen bör vara den arbetsgivare som beviljats lönesubvention och
löneuppgifterna bör anmälas gällande den person som namnges i lönesubventionsbeslutet. Dessutom bör man
observera att det inte går att betala ut lönesubvention on det lönesubventionerade anställningsförhållandet
börjat innan datumet när lönesubventionsbeslutet har beviljats.
I blanketten för utbetalningsansökan bör man även anmäla de lagstadgade lönebikostnaderna som uppstår av
den lönesubventionerade anställda, eftersom dessa uppgifter tills vidare inte överförs från inkomstregistret.
Lönebikostnaderna är arbetsgivarens lagstadgade socialskydds-, arbetspensionsförsäkrings-,
olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt den obligatoriska grupplivförsäkringsavgiften.
I ansökan meddelas endast arbetsgivarens andelar. Lönebikostnaderna utbetalas enligt verkliga och faktiska
kostnader, och de är vanligtvis ungefär 18–22 %. När du anmäler lönebikostnaderna syns procentandelen i
ansökan.

Det går enkelt och snabbt att ansöka om utbetalning i Mina e-tjänster
I tjänsten Mina e-tjänster är ansökningsprocessen för utbetalning av lönesubvention både enkel och snabb,
samt för den sökande alltid tillgänglig en lämplig tid på dygnet. Utbetalningsansökan kommer fram genast när
ansökan lämnats in och dess behandlingstid är kortare än för en ansökan på papper. I tjänsten Mina e-tjänster
kan den som söker om utbetalning enkelt granska redan inskickade utbetalningsansökningar – vilken tid
ansökan skickats in och när den är behandlad.
Om en elektronisk ansökning inte är möjlig kan man även ansöka om utbetalning med blanketten TEM322 som
kan skrivas ut från webbplatsen suomi.fi. Vid användning av blanketten som skrivs ut bör man notera att den
som söker om utbetalning inte kan dra nytta av de inkomstuppgifter som överförs automatiskt från
inkomstregistret vid ifyllandet av ansökan.

Mer information
•
•
•
•
•
•

Frågor om utbetalningen startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi
E-tjänst samt Suomi.fi-identifikation: FöretagsFinlands telefontjänst tfn 0295 020 501
Anvisningar för ansökan om utbetalning av lönesubvention (27.11.2019) (keha-keskus.fi)
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 916/2012
13 § i lagen om inkomstdatasystemet 12.1.2018/53
Tidigare meddelanden: keha-keskus.fi – Ansök om utbetalning – TE-tjänster

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Pauliina Smolander
betalningsdirektör
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Ibruktagandet av inkomstregistret kommer omfatta alla, både utbetalare och mottagare av löner och
förmåner. Finansministeriet har lett ett projekt som Skatteförvaltningen genomfört för att skapa ett
nationellt inkomstregister. Registret innehåller medborgarnas inkomstuppgifter, och från och med 2021
även förmånsuppgifter i ett format som Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalten,
Folkpensionsanstalten och andra centrala aktörer kan använda. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet
driver registret och är ansvarig myndighet efter att registret tagits i bruk. Användarna av uppgifterna får
uppgifter från inkomstregistret endast om de har rätt till dem enligt den lagstiftning som tillämpas på
användarens verksamhet. Mer information på inkomstregistret.fi.

