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Bilaga 
Allmänt bostadsbidrag 
Personer som hör till hushållet

i Om du har flyttat till Finland och inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA, ska du dessutom fylla i blankett Y 77r.
Om du är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning Efternamn och förnamn

AT 1jr

2. Personer som hör till den sökandes hushåll
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Personbeteckning eller 
födelsedatum för barn eller 
annan person som bor i 
bostaden

Namn på barn eller annan person som bor i bostaden Studerande Beräknad 
examenstidpunkt 
(månad och år)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

i Med hushåll avses de personer som varaktigt bor i samma bostad.

Närmare information på www.fpa.fi/stod-for-boende Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Skicka blanketten och bilagorna till adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa).

Webblankett (PDF)

https://www.fpa.fi/stod-for-boende
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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5. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Den sökandes underskrift och 
namnförtydligande

i Kontrollera vilka bilagor som behövs i punkt 7 Bilagor på blankett AT 1r.

Ort och datum

3. Inkomster
i Du behöver inte uppge sådana förmåner som du får från FPA, inte heller minderåriga barns inkomster. Ange bruttoinkomsterna 

(dvs. inkomsterna före förskottsinnehållning) samt när de tjänats in. Bifoga nödvändiga bilagor. Kontrollera vilka bilagor som behövs 
i punkt 7 Bilagor på blankett AT 1r. FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Uppgifter om förmåner får FPA från 
inkomstregistret och från dem som betalar ut förmånerna. Dessutom får FPA inkomstuppgifter från Skatteförvaltningen och vi använder 
dem vid uppskattningen av inkomsterna.

Personerna har inkomster. Uppge hurdana inkomster, vem som har dem, hur mycket i månaden och för vilken tid.
Personerna har inga inkomster.

Kommer inkomsterna för de personer som ingår i ditt hushåll att förändras under de följande 3 månaderna?
Nej Ja. Vems inkomster kommer att förändras och hur? Uppge alla förändringar i inkomsterna för de följande 12 

månaderna.

4. Övriga upplysningar
i Ange med nummer vilken punkt på blanketten du hänvisar till.

Partnerns underskrift och namnförtydligande

Övriga upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

Har de ovannämnda personerna i ditt hushåll inkomster?

Webblankett (PDF)
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