Töm blanketten

AE 1r

Ansökan
Bostadsbidrag för pensionstagare

Fpa

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka in ansökan och bilagorna per post
www.fpa.fi/postadresser

Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna
också på nätet www.fpa.fi/etjanst
Närmare information www.fpa.fi/bostadsbidrag
Beräkna beloppet av din förmån på
www.fpa.fi/berakningar
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

du inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA och har flyttat till Finland, ska du dessutom fylla i blankett Y 77r.
L Om
Om du är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r (se anvisningarna på blanketten).
Makarna kan ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare på en gemensam blankett.
Med make avses make, maka, sambo eller registrerad partner.
Ansökningstid: Bostadsbidrag kan beviljas retroaktivt för högst 6 månader före ansökan.
Bidraget beviljas alltid från och med första dagen i månaden.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Nuvarande adress eller den nya adressen, om du ska flytta.
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Kommun där bostaden är belägen

2. Uppgifter om make
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

3. Ansökan
Den sökande
Jag ansöker om

Maken
bostadsbidrag

Jag ansöker om

bostadsbidrag
justering av bostadsbidraget

justering av bostadsbidraget
Jag meddelar följande förändringar och tidpunkterna för dem:
Boendeutgifterna har förändrats _____._____._________
Byte av bostad _____._____._________

Inkomsterna/förmögenheten har förändrats _____._____._________
Familjeförhållandena har förändrats _____._____._________
Den sökande/maken vårdas på institution _____._____._________
Förändrat antal personer som bor i bostaden _____._____._________
Regelbunden justering fr.o.m. _____._____._________
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4. Inkomster
uppgifter om inkomsterna före förskottsinnehållning (bruttoinkomster). Förmåner som utbetalas av FPA och
L Lämna
arbetspensionsanstalten behöver inte anges. Mer information om bilagorna som behövs finns på sidan 5.
a. Har du eller söker du pension/ersättning från något annat land än Finland?
Den sökande
Har inte/Söker inte
Ja. Bifoga en utredning.
Jag söker pension/ersättning; vad och varifrån?

Maken
Har inte/Söker inte
Ja. Bifoga en utredning.
Jag söker pension/ersättning; vad och varifrån?

b. Har du eller har du haft lön, arvode för förtroendeuppdrag, upphovsrättsarvode, dagpenning från arbetslöshetskassa,
stipendium eller startpeng under innevarande eller föregående år?
L Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.
Den sökande
Maken
Nej
Ja. Bifoga en utredning.
Nej
Ja. Bifoga en utredning.
c. Är du företagare eller lantbruksföretagare?
Den sökande
Nej

Ja
Har du FöPL-/LFöPL-försäkring?
Nej. Uppskatta beloppet av
Ja
inkomsten, euro/månad:

Maken
Nej

Ja
Har du FöPL-/LFöPL-försäkring?
Nej. Uppskatta beloppet av
Ja
inkomsten, euro/månad:

d. Har du hyresinkomster?
Den sökande
Maken
Nej
Ja. Bifoga en utredning.
Nej
e. Har du sytning, underhållsbidrag från tidigare make eller annan inkomst?

Ja. Bifoga en utredning.

Den sökande
Maken
Nej
Ja. Bifoga en utredning.
Nej
Ja. Bifoga en utredning.
f. Har du eller har du sökt finsk pension, ersättning eller förmån som ännu inte utbetalas?
Den sökande
Nej

Ja, jag har sökt; vad och varifrån?

Maken
Nej

Ja, jag har sökt; vad och varifrån?

5. Förmögenhet
L Lämna också alltid uppgifter om makens förmögenhet.
Har du eller din makes
a. förmögenhet förändrats efter den senast fastställda beskattningen?
Den sökande
Maken
Nej
Ja
Nej
Ja
Ange vilken förmögenhet förändringen gäller
Ange vilken förmögenhet förändringen gäller
och bifoga en utredning.
och bifoga en utredning.
Fast egendom (såsom sommarbostad)
Fast egendom (såsom sommarbostad)
Skog
Skog
Aktier eller andelar i placeringsfonder
Aktier eller andelar i placeringsfonder
b. pengar på bankkonton (depositioner)? L Bifoga alltid ett intyg när du ansöker om stöd första gången eller om ditt svar är ja.
Den sökande
Nej
Ja
c. masskuldebrev, spar- eller pensionsförsäkringar?

Maken
Nej

Ja

Den sökande
Maken
Nej
Ja. Bifoga en utredning.
Nej
Ja. Bifoga en utredning.
Har du själv eller din make under de fem senaste åren sålt eller skänkt bort egendom?
Den sökande
Nej

Ja. Bifoga en utredning.

Maken
Nej

Ja. Bifoga en utredning.

Maken
Nej

Ja. Bifoga en utredning.

6. Skulder
Har du eller din make bostadslån eller andra skulder?
Den sökande
Nej

AE 1r 03.19

Ja. Bifoga en utredning.

Webblankett (PDF)

www.fpa.fi

Sida 2 (5) 

Följande sida

7. Betalningsuppgifter
L Betalningsuppgifter för maken antecknas endast om denne också ansöker om bidrag.
Den sökandes kontonummer (anges även om bidraget betalas till hyresvärden)
Makens kontonummer (anges även om bidraget betalas till hyresvärden)
Bostadsbidraget betalas till
Retroaktivt bostadsbidrag betalas till
den sökande
hyresvärden
den sökande
hyresvärden
Hyresvärdens kontonummer (anges bara om bostadsbidraget betalas till hyresvärden), referensnummer

8. Uppgifter om bostaden
Jag ansöker om justering av bostadsbidraget, och uppgifterna om bostaden har inte förändrats. Om du kryssade för denna
ruta kan du gå direkt till punkt 9.
Jag ansöker om bidrag för
en hyresbostad, som är

ett servicehus/en
boendeserviceenhet

annan huvudhyresbostad

en underhyresbostad

ett härbärge/
natthärbärge

ett egnahemshus

annat, vad?
Bifoga hyresavtal.
Hyresvärdens namn, adress och telefonnummer

en delägarbostad
en bostadsrättsbostad
en ägarbostad, som är

Bostaden ägs av
den sökande

ett egnahemshus

en aktiebostad; bostadsaktiebolagets namn:

en annan person, vem?

Inflyttningsdatum _____._____._________
Hela bostadsytan ________ m2 ________ rum och kök/kokvrå
Den sökande med familj disponerar över ________ m2 ________ rum och kök/kokvrå

9. Övriga personer som bor i bostaden
Är något rum i bostaden uthyrt?
Nej
Ja; _________ rum
Uthyrd rumsyta _________ m2
Underhyresgästens namn och hyresbeloppet, euro per månad. Bifoga en utredning.
Utöver den sökande och maken bor följande personer i bostaden. Ange deras andel av boendeutgifterna.
Personbeteckning
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10. Boendeutgifter
Jag ansöker om justering av bostadsbidraget, och boendeutgifterna har inte förändrats efter det senaste beslutet. Om du
kryssade för denna ruta kan du gå direkt till punkt 11.

L Bifoga nödvändiga utredningar. Uppgifter om bilagorna finns på följande sida.
Hyra eller vederlag ______________ €/mån. från _____._____._________
Vattenavgift/person ______________ €/mån.

Jag betalar vattenavgift enligt förbrukning.

Har bostaden vattenmätare?

Ja

Nej

I hyran eller vederlaget ingår:

L Om du bor i eget egnahemshus behöver du inte uppge vatten- och uppvärmningskostnader.
värme
vatten
el

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ingår andra avgifter i hyran eller vederlaget (t.ex. bastu, bilplats, tvättstuga)?
Nej

Ja; vilka?

___________________________ ____________ €/mån., ___________________________ ____________ €/mån.
Huset har uppförts/renoverats grundligt

år 1974 eller senare

före år 1974

L Ifall huset har renoverats grundligt ska krysset avse renoveringstidpunkten, inte byggnadsåret.
Tomthyra för egnahemshus ______________ €/år

11. Gemensamt hushåll / skilda hushåll
Bor du tillsammans med din make?
Om du bor åtskild från din make, ange sedan när:

Ja

Nej

_____._____._________

Orsaken till att ni bor åtskilda
Parförhållandet har upphört
Institutionsvård
Annan orsak, vad (t.ex. arbete på annan ort eller studier)?

12. Sjukhus- eller institutionsvård
Vårdas du som bäst eller har du vårdats på sjukhus eller annan institution i mer än 3 månader under de senaste 6 månaderna?
Den sökande
Nej

AE 1r 03.19

Maken
Ja; vårdtid och vårdställe?

Webblankett (PDF)

Nej

www.fpa.fi

Ja; vårdtid och vårdställe?

Sida 4 (5) 

Följande sida

13. Bilagor

L Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomster, arvoden för förtroendeuppdrag och upphovsrättsarvoden via inkomstregistret.
Punkt 4. Inkomster

Intyg eller beslut och kvitto över utländsk pension eller ersättning, med uppgift om betalaren och beloppet före skatt (bruttobeloppet).
Lönespecifikation eller löneintyg från arbetsgivaren, där lönens, naturaförmånernas och semesterpenningens belopp framgår för både det
innevarande och det föregående året.
Utredning om beloppet av den dagpenning som arbetslöshetskassan betalat. Beslut om stipendium.
Beslut om startpeng om det är fråga om en företagare som inleder verksamhet och som inte har en FöPL-försäkring.
Utredning om hyresinkomst, av vilken framgår den hyra som hyresgästen betalar och det vederlag som eventuellt ska betalas för det
uthyrda objektet.
Utredning om underhållsbidrag, sytning eller annan inkomst.
Utredning om ersättningar som hänför sig till brottsskada, privat olycksfallsförsäkring eller ansvarsförsäkring.

Punkt 5. Förmögenhet

Årsmeddelande eller annan utredning (andelsbevis) om fondandelar, från den aktuella fonden.
Intyg om annan förmögenhet och dess värde (t.ex. offentligt noterade aktier, masskuldebrev).
Intyg om beloppen på alla konton och depositioner samt ränteprocenterna (kontoutdrag eller annat intyg).
Årsmeddelande eller annan utredning om spar- och pensionsförsäkringar, från det aktuella bolaget.
Köpebrev eller gåvobrev, där föremålet och villkoren för köpet eller gåvan framgår.

Punkt 6. Skulder

Lånegivarens utredning om lån eller kontoutdrag där eventuellt lånenummer, datum för beviljandet, nuvarande lånebelopp, ändamål
(t.ex. bostadslån, konsumtionskredit) och ränteprocent framgår.

L FPA får uppgifterna om bostaden elektroniskt direkt av en del hyresvärdar. Det finns en förteckning över de här hyresvärdarna på FPA:s webbplats.
Om din hyresvärd finns i förteckningen behöver du inte lämna in hyresavtalet eller en utredning om hyresbeloppet enligt punkterna 8 och 10.

Punkt 8. Uppgifter om bostaden

En kopia av hyresavtalet (vid justering av bostadsbidraget bara om villkoren i hyresavtalet har ändrats).

Punkt 9. Övriga personer som bor i bostaden

Utredning om den hyra som underhyresgästen betalar.

Punkt 10. Boendeutgifter

Utredning om hyran, vederlaget eller hyrans andel av serviceavgiften vid en boendeserviceenhet. Dessutom ett betalningskvitto, en
bankgiroblankett eller något annat betalningsverifikat, ifall hyrans eller vederlagets belopp inte framgår av andra bilagor (t.ex.
hyresavtalet eller meddelandet om höjning av hyran).

Utredning om renoveringsåtgärder i fastigheten och tidpunkten för dem.

14. Ytterligare upplysningar – Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

Ytterligare upplysningar på separat papper. Skriv namn och personbeteckning på pappret.

15. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
Ort och datum

Den sökandes underskrift

Makens underskrift (om också maken ansöker om bidrag)

Om ansökan undertecknas av någon annan ska orsaken anges.

16. Person som hjälpt till att göra upp ansökan
Namn och telefonnummer
De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt lag ska beaktas
i samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av detta förmånsärende.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.
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Till början av blanketten

