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VID REDOVISNING AV BETALNINGSFÖRBUD SKA REFERENS ANVÄNDAS  

ELLER OCKSÅ SKA MAN ÖVERGÅ TILL MOTTAGARE AV ELEKTRONISKT 

BETALNINGSFÖRBUD  

 
  Riksfogdeämbetet genomför utsökningsväsendets strukturreformprojekt. Målet för 

utsökningsväsendets strukturreformprojekt är att utveckla organisationen, lagstiftningen, 

informationstekniken, utsökningsförfarandet och den personalstruktur som behövs för att 

förbättra produktiviteten och ekonomin. Justitieministeriet kräver att strukturreformen ska 

vara klar före slutet av 2018. 

 

  Som en del av beredningen av strukturreformen har vi rett ut hur de olika funktionerna ska 

organiseras i den kommande modellen med ett ämbetsverk. Utsökningsmedlens 

penningrörelse och bokföringen av dessa centraliseras till en rikstäckande 

betalningsrörelsefunktion redan i början av 2018. För tillfället sköter vart och ett av de 22 

utsökningsverken självständigt dessa funktioner.  

 

  Fortfarande i dag får utsökningsverken rikligt med betalningar utan referensnummer. För att 

vi i fortsättningen ska kunna säkerställa att betalningarna snabbt hänförs till rätta personer och 

ärenden ska betalaren alltid använda referensnumret. Referensnumret anges i 

betalningsförbudet.  

 

  Betalningsförbud som hänför sig till löner redovisas ofta som summatransaktioner av 

arbetsgivaren. Från mottagarna av elektroniska betalningsförbud kommer ett elektroniskt 

specifikationsutdrag till systemet, och på detta sätt kan summatransaktionen med hjälp av 

referensnumren automatiskt hänföras till rätt ställe. Betalningsförbud och ändringar i dessa 

skickas elektroniskt från systemet till företagen. Data överförs snabbt i båda riktningarna. Om 

ert företag tills vidare inte är en mottagare av elektroniska betalningsförbud, men om det finns 

intresse för det, kan ni hämta mer information på följande adress: 
https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/tyonantajanvelvollisuudet/maksukielto/sahkoisetmaksukiellot.html     

 

  Om ni inte har möjlighet att övergå till elektroniska betalningsförbud och elektroniska 

specifikationsutdrag, ska ni i fortsättningen redovisa beloppen enskilt med referensnummer.  

 

  Det lönar sig att så snart som möjligt påbörja processen med att övergå till elektroniska 

betalningsförbud. Redan nu kan man övergå till att redovisa innehållningar enskilt.  

 

  I samband med ändringen övergår vi 01.01.2018 till att använda utsökningsväsendets 

gemensamma konton, och samtidigt anges det nya kontonumret på fakturor och 

betalningsförbud som skickas från oss.  

 

  Följande kontonummer träder i kraft för betalningsförbud 01.01.2018: 

  Utsökningsväsendet, utsökningsmedel FI39 5000 0120 3927 24 

 

  År 2018 skickas betalningsförbuden fortfarande separat från vart och ett utsökningsdistrikt, 

men alla kommer att ha samma kontonummer. Ni kan då fortsättningsvis behandla 

betalningsförbud för löner distriktsspecifikt, om ert företag får dessa från flera 

utsökningsverk. Betalningsförbuden för hela landet kan också behandlas som en enda post till 

följd av att de från och med början av året kommer in till ett och samma konto. Från och med 

början av 2019 är utsökningsväsendet ett enda verk, och senast då ska betalningsförbuden 

redovisas som rikstäckande. Den elektroniska specifikationen ska stämma överens med det 

redovisade beloppet.   
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Ytterligare information:   

   

  Reform av betalningsrörelsen Riksfogdeämbetet / URA-projektbyrån,  

  specialplanerare Elli Ahonen tfn 029 56 65196, elli.ahonen@oikeus.fi   

  

  Införande av elektroniska betalningsförbud och tekniska lösningar uljas_tuki@oikeus.fi  




