INKOMSTREGISTRET INFÖRS 1.1.2019,
ÄR DU REDO?
Inkomstregistret är en elektronisk databas, som samlar uppgifter om finländarnas löner,
pensioner och förmåner. Syftet med registret är att överföra alla ärenden till en enda adress
och att underlätta din roll som arbetsgivare när du anmäler dina arbetstagares löner.

VAD
ÄNDRAS?

VAD ÄNDRAS
INTE?
• Löneuppgifterna år 2018 och korrigeringar i dem
anmäls till Elo.

• Från den 1 januari 2019 anmäler du lönerna
endast till inkomstregistret. Det gäller löner som
betalas år 2019 eller senare.

• Du får fortfarande fakturorna från Elo.

• Anmälningarna ska göras för varje lönebetalning,
senast inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

• Elos webbtjänst är även i fortsättningen ett viktigt
verktyg. I den finns bl.a. betalnings och pensions
uppgifter och i den kan du betala fakturor och
skriva ut intyg. www.elo.fi/webbtjanst

• Elo får anmälda löneuppgifter direkt från
inkomstregistret.
• Realtidsuppgifter minskar utredningsbehovet,
din pensionsavgift är av rätt storlek och
pensionsbesluten utfärdas snabbare.

SÅ HÄR FÖRBEREDER DU DIG

• FöPLförsäkrandet och fakturorna.
• Vår individuella och sakkunniga service.

ELO
ÄL
HJ PER
DIG MED
FÖRÄNDRINGARNA.

HA KOLL PÅ INKOMSTREGISTRET
www.elo.fi/inkomstregistret

• Säkerställ att dina system är förenliga
med inkomstregistret.
• Uppdatera företagets firmateckningsrättigheter redan
nu i handelsregistret med tanke på befogen
heterna att använda inkomstregistret.

VÄLJ HUR DU ANMÄLER UPPGIFTER TILL INKOMSTREGISTRET

• Bevilja nödvändiga fullmakter för inkomstregistret
från och med 8.8.2018 i Suomi.fi -tjänsten.

• Med en automatisk anmälan ur ditt lönesystem.
• Genom att skicka eller fylla i uppgifterna
på www.inkomstregistret.fi.

• Övergå till elektronisk fakturering. Samtidigt som
anmälningstakten blir snabbare, ändras också
ArPLförsäkringens faktureringsrytm.

Inkomstregistrets tidtabell

FRÅGOR?
Vår kundtjänst hjälper
dig gärna på numret
020 694 744 vardagar
kl. 8–16.30.

• Med en anmälan i tjänsten Palkka.fi.

2018

Betalda löner
anmäls till Elo.

1.1.2019

Inkomstregistret
införs. Löner som
betalas 2019 anmäls
till inkomstregistret.

2019

har arbetstagarna
möjlighet att granska
sina löneuppgifter i
inkomstregistret.

1.1.2020

Uppgifter om ut
betalda pensioner
och förmåner anmäls
till inkomstregistret.

2020

kan uppgifter
om utbetalda löner,
pensioner och för
måner läsas i
inkomstregistret.

