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Anmälan 
Allmänt bostadsbidrag 
Indragning av bostadsbidrag

1. Uppgifter om den som får bostadsbidraget
Personbeteckning Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-postadress

Jag anhåller om att mitt bostadsbidrag dras in av följande orsak:

Flyttningsdatum

Anställningens begynnelsedatum

Begynnelsedatum för annan orsak

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Datum då pensionen börjar

Ny adress

2. Orsaken till indragningen

3. Övriga upplysningar – Ange med nummer vilken punkt på blanketten du hänvisar till.
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Vems inkomster har förändrats?
Ändrade inkomster

Pensionering och rätt till bostadsbidrag för pensionstagare

Annan orsak; vilken?

Flyttning från bostaden, jag ansöker inte om bidrag för den nya bostaden.
Om du flyttar utomlands för över 3 månaders tid ska du också fylla i blankett Y 38r.

Om du flyttar utomlands ska du meddela utlandsvistelsens längd och orsak (t.ex. studier eller arbete).

i Om du ansöker om bidrag för den nya bostaden justeras bostadsbidraget. Fyll då i ansökan i e-tjänsten MittFPA 
(www.fpa.fi/mittfpa) eller fyll i och skriv ut blanketten AT 1r på adressen www.fpa.fi/blanketter.

4. Underskrift

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande

Begynnelsedatum för annan inkomst

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

Du kan dra in bostadsbidraget också i e-tjänsten 
MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa).
Närmare information på www.fpa.fi/stod-for-boende

Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Posta blanketten på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 

(www.fpa.fi/ring-fpa).
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