Töm blanketten

AT 1r

Ansökan
Allmänt bostadsbidrag

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/boende
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).
Ansökningstid: Allmänt bostadsbidrag kan beviljas tidigast från början av den månad som föregick den månad då ansökan inkom.
Bidraget beviljas alltid från och med första dagen i månaden.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

Jag är sammanboende sedan _____._____._________.
Jag bor åtskild från min make/maka/sambo/registrerade partner sedan _____._____._________.
Orsaken till att ni inte bor tillsammans
Parförhållandet har upphört
Annan orsak; vilken (t.ex. studier eller arbete på annan ort)?
Är du studerande?

Nej

Ja. Beräknad examenstidpunkt är ______ /______ (månad och år)

2. Betalningsuppgifter
Den sökandes kontonummer (anges alltid även om bidraget betalas till hyresvärden)
Retroaktivt bidrag betalas till

Bostadsbidraget betalas till
den sökande
hyresvärden
Hyresvärdens namn (anges bara om bostadsbidraget betalas till hyresvärden)
Hyresvärdens kontonummer

den sökande

hyresvärden

Referensnummer

3. Ansökan
Jag ansöker om bostadsbidrag fr.o.m. _____._____._________.
Jag ansöker om årsjustering av bostadsbidrag fr.o.m. _____._____._________.
Jag ansöker om justering av bostadsbidrag.
du ansöker om justering av bostadsbidrag, markera med ett kryss vilken eller vilka situationer i ditt hushåll som förändrats.
L Om
Anteckna också datum när förändringen har skett. Om det inte har skett några förändringar kan du gå vidare till punkt 4.
Ändrade inkomster _____._____._________. (Uppge de ändrade inkomsterna i punkt 6.)
Antalet personer i hushållet eller hushållets sammansättning har förändrats _____._____._________.
Bostadsbyte _____._____._________. (Uppge din nya adress i punkt 5.)
Ändrade boendeutgifter _____._____._________.
En underhyresgäst flyttar in i bostaden eller ut ur bostaden _____._____._________.
En person som hör till ditt hushåll får rätt till eller upphör att ha rätt till studiestödets bostadstillägg _____._____._________.
Besittningsformen för bostaden förändras _____._____._________ (t.ex. från hyresbostad till ägarbostad).
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4. Personer som hör till hushållet
hushåll avses de personer som varaktigt bor i samma bostad. Om uppgifterna om personerna i ditt hushåll inte får rum här, fyll i
L Med
FPA:s blankett AT 1jr, se punkt 7. Bilagor. Om det i ditt hushåll ingår en person med funktionsnedsättning som behöver extra utrymme
eller vårdare, ge en utredning i punkt 8. Övriga upplysningar. Uppgiften inverkar på bostadsbidraget.

Studerande

Personbeteckning
Namn
1. Make/maka/sambo/registrerad partner (nedan partner)

Beräknad
examenstidpunkt
(månad och år)
______ /______

2. Barn och andra personer som bor i bostaden

______ /______

3.

______ /______

4.

______ /______

5.

______ /______

5. Uppgifter om bostaden
Nuvarande adress eller den nya adressen, om du flyttar.
Postnummer

Kommun där bostaden är belägen

Postanstalt

Inflyttningsdatum _____._____._________.
Jag ansöker om justering av bostadsbidrag, och varken boendeutgifterna eller övriga uppgifter om bostaden har förändrats.
Om du kryssade för denna ruta kan du gå direkt till punkt 6.
Jag ansöker om bidrag för
en hyresbostad eller delägarbostad
en bostadsrättsbostad.
Hyresvärdens namn
Jag ansöker om bidrag för en ägarbostad som är
en aktielägenhet
ett egnahemshus.
hyran eller vederlaget har förändrats, bifoga meddelandet om hyresjusteringen eller en specifikation över hyran eller vederlaget.
L Om
Se punkt 7. Bilagor.
Hyran eller vederlaget är ______________ euro per månad fr.o.m. _____._____._________.

L Om du bor i eget egnahemshus behöver du inte uppge vatten- och värmekostnader.
Utöver hyran eller vederlaget betalas:

I hyran eller vederlaget ingår:

En separat vattenavgift

Ja

Nej

Separata uppvärmningskostnader

Ja

Nej

El

Ja

Nej

Om elen ingår i hyran eller vederlaget, ange bostadens yta:

______________ m2.

Om ditt hushåll bor i bara en del av bostaden, ange den yta som hushållet förfogar över: ______________ m2.
Har du eller någon i ditt hushåll bostadslån?
Nej

Ja. Se punkt 7. Bilagor.

Har hushållet en underhyresgäst?
Nej
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6. Inkomster
som utbetalas av FPA behöver inte anges, inte heller minderåriga barns inkomster. Ange bruttoinkomsterna (dvs. inkomsterna före
L Förmåner
förskottsinnehållning) samt när de tjänats in. Lämna in nödvändiga bilagor. En förteckning över de bilagor som är obligatoriska finns i punkt
7. Bilagor. Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

Får du, din partner eller någon annan person som ingår i ditt hushåll följande:
Lön?
Nej
Ja. Vem får? Ange namnen på alla arbetsgivare. Om det är fråga om en ny anställning, ska du lämna in en kopia
av arbetsavtalet.
Den sökande
Partnern
Någon annan; vem?
Arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa? Har en ansökan lämnats in eller har någon i hushållet för avsikt att ansöka om dagpenning?
Nej
Ja. Vem får, hur mycket per dag och från och med när?
Den sökande
Partnern
Någon annan; vem?
Har du eller någon annan i hushållet för avsikt att ansöka om en arbetslöshetsförmån från FPA?
Nej
Hyresinkomster?
Nej

Ja. Vem?

Ja. Vem får och hur mycket i månaden?

Andra inkomster, t.ex. startpeng, kommuntillägg, pension från utlandet eller har en ansökan lämnats in?
Nej

Ja. Vem får, vilken inkomst och hur mycket i månaden?

Är du eller någon annan i hushållet företagare?
Nej
Ja. Har företagaren en FöPL- eller LFöPL-försäkring?

Ja
Nej. Beräkna beloppet av inkomsten (euro per månad):

Har du eller någon annan i hushållet stipendium?
Nej
Ja. Har stipendietagaren en LFöPL-försäkring?

Ja
Nej
Kommer dina inkomster eller inkomsterna för de personer som ingår i hushållet att förändras under de följande 3 månaderna?
Nej
Ja. Vems inkomster kommer att förändras och hur kommer de att förändras?

Har du eller någon i ditt hushåll följande:
Besparingar (kontomedel)?
Nej
Ja. Ange vem som har besparingar och hur stora de är samt ränteprocenten.
Masskuldebrev (obligationer eller debenturlån o.d.)?
Ja. Vem har, och vilket är masskuldebrevens värde och ränteprocenten?
Nej
Skog?
Nej

Ja. Vilken är skogens areal och i vilken kommun finns skogen?

Har det skett någon förändring i antalet aktier eller andelar i placeringsfonder som hushållet äger, jämfört med de senaste
beskattningsuppgifterna?
Ja. Ange vem som har aktier eller andelar och i vilka bolag eller fonder. Ange även aktiernas eller andelarnas antal och
Nej
namn eller slag samt anskaffningsdatum.
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7. Bilagor
får uppgifterna om hyresbostaden elektroniskt direkt av en del hyresvärdar. Då behöver den som ansöker om bostadsbidrag inte
L FPA
lämna in de bilagor som gäller boendet. Du kan kontrollera hyresvärdarna på FPA:s webbplats.
Punkt 4. Personer som hör till den sökandens hushåll
Om uppgifterna om personerna i hushållet inte får rum här, fyll i FPA:s blankett AT 1jr (Bilaga – Allmänt bostadsbidrag –
Personer som hör till hushållet).
Punkt 5. Uppgifter om bostaden
Kopia av gällande hyresavtal eller bostadsrättsavtal, om du inte redan har skickat en kopia till FPA.
Intyg över nuvarande hyres- eller vederlagsbelopp.
Långivarens utredning om bostadslån eller kontoutdrag där lånenummer, nuvarande lånebelopp, ändamål och ränteprocent
framgår (för ägarbostad och bostadsrättsbostad).
Punkt 6. Inkomster
En kopia av arbetsavtalet om det är fråga om en ny anställning.
Beslut om startpeng om det är fråga om en företagare som inleder verksamhet och som inte har en FöPL-försäkring.
Intyg över annan inkomst (t.ex. utländska pensioner).
Utredning om hyresinkomst, av vilken framgår den hyra som hyresgästen betalar och det vederlag som eventuellt ska betalas för det
uthyrda objektet.
Övriga bilagor
FPA:s blankett AT 5r (Bilaga – Allmänt bostadsbidrag – Fullmakt att företräda kollektivhushåll).
Annan bilaga; vad?

8. Övriga upplysningar

L Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

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

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

Den sökandes underskrift

Partnerns underskrift

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 dina uppgifter.
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

