Meddelande

1 (2)

4.3.2020

Den elektroniska utbetalningsansökan för startpeng kompletteras från och
med 10.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret
Sedan 1.1.2020 har UF-centret utnyttjat inkomstuppgifter som arbetsgivarna anmält till inkomstregistret vid
utbetalning av startpeng. Nu får man även samma uppgifter i Mina e-tjänster på webbplatsen te-tjänster.fi.
Från och med 10.3.2020 kommer man i samband med den elektroniska ansökan om utbetalning kunna se en
pdf-vy som innehåller eventuella inkomstuppgifter som anmälts till inkomstregistret och som används för
utbetalning av startpeng. Observera att även förmånsuppgifter bör fortsättningsvis meddelas i ansökan: från
och med 1.1.2021 kan man utnyttja förmånsuppgifterna.
Eventuella inkomstuppgifter som anmälts till inkomstregistret för utbetalningsperioden fås i samband med
den elektroniska utbetalningsansökan med knappen Inkomstinformationen som syns nedan. Granska att de
anmälda inkomstuppgifterna är korrekta.

Uppgifterna i utbetalningsansökan för startpeng måste motsvara uppgifterna som fås från
inkomstregistret
Observera att den som söker om startpeng bör i utbetalningsansökan även anmäla möjliga inkomster som fås
från arbete som inte är relaterat till företagsverksamhet, såsom t.ex. löner, arvoden, ersättningar, lön för
uppsägningstid, semesterlön, avgångsvederlag. Även de inkomstuppgifter som gäller företagsrelaterat arbete,
förutom inkomster som lyfts från eget företag, bör anmälas i utbetalningsansökan. Som företagsrelaterat
arbete anses arbete som är det samma som beviljats startpeng. Inkomstuppgifterna inklusive tilläggsuppgifter
(avlönade arbetsdagar, arbetstimmar/avlönade arbetsdagar, anställningsförhållandet längd) gällande
utbetalningsperioden man ansöker om bör anmälas på de markerade ställena i utbetalningsansökan. Nedan
visas denna del i utbetalningsansökan:
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Enligt 8 kap. 3 § 3 mom. 1 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) betalas
startpeng inte om den enskilda kunden för samma tid får lön eller ersättning för arbete som inte har samband
med hans eller hennes företagsverksamhet, varvid också semesterlön, lön för uppsägningstid och sådan i 3
kap. 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) avsedd ekonomisk förmån (en
ekonomisk förmån från arbetsgivaren som baserar sig på ett avtal eller motsvarande arrangemang i anslutning
till att anställningsförhållandet upphör), som ska anses trygga en rimlig försörjning.
Om uppgifterna skiljer sig från varandra eller om uppgifterna som anmälts till inkomstregistret saknas i
utbetalningsansökan, skickas en begäran om ytterligare upplysningar till den som ansöker om startpeng, vilket
fördröjer utbetalningen.

Det går enkelt och snabbt att ansöka om utbetalning i Mina e-tjänster
I tjänsten Mina e-tjänster är ansökningsprocessen för utbetalning av startpeng 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 av startpeng med blanketten
TEM351 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 att ansöka om startpeng (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
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.

