Tyhjennä lomake

Kela / Työeläkejärjestelmä

Liite U

Asuminen ja työnteko ulkomailla

Vastaanottomerkinnät
Hakijan henkilötunnus

1 Hakija / Edunjättäjä
Hakijan sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Edunjättäjän sukunimi ja etunimet (koskee vain perhe-eläkkeitä)

Ilmoittakaa perhe-eläkehakemuksen käsittelyä varten, ovatko tällä lomakkeella ilmoitetut tiedot
edunjättäjästä
perhe-eläkkeen hakijasta

2 Asuminen ja työnteko EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa
Ilmoittakaa tiedot kaikesta työskentelystä, asumisesta ja opiskelusta EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa. Suomessa tietoja käytetään
eläkkeiden laskemisessa ja Suomessa asumanne ajan selvittämisessä. EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa eläkettä karttuu työskentelystä.
Pohjoismaissa, Alankomaissa, Kanadassa, Australiassa ja Israelissa eläkettä karttuu myös maassa asumisesta. Asuminen muissakin EU-/ETAja sosiaaliturvasopimusmaissa saattaa vaikuttaa kansaneläkkeeseen.
2.1
Ulkomailla olon aika
a) Mistä alkaen?
b) Mihin asti?
2.2
Ulkomailla olon syy
2.1

2.3
Työtehtävä, työnantajan nimi ja kotipaikka tai toiminta
yrittäjänä tai oppilaitos, jossa opiskellut tai muu syy
ulkomailla oloon
2.4
Maa ja paikkakunta, jossa toimintaa harjoitettu.
Merityön osalta aluksen lippumaa.
Opiskelun tai muun ulkomaan oleskelun aikainen paikkakunta

2.5
a) Vakuutuslaitoksen tai
järjestelmän nimi
b) Ulkomaan
henkilötunnus,
vakuutusnumero tai
muu tunnistenumero
c) Vakuutuksen laji

2.6
a) Viimeisin osoite tai
asuinpaikkakunta ko. maassa

2.3

a)

a)

b)

b)

c)

c)

a)

a)

b)

b)

c)

c)

a)

a)

b)

b)

c)

c)

b) Lähtökunta Suomesta
c) Paluukunta Suomeen

a)
b)
2.2

2.4
Työnteko
Asuminen
Muu syy

2.1

2.3

a)
b)
2.2

2.4
Työnteko
Asuminen
Muu syy

2.1

2.3

a)
b)
2.2

2.4
Työnteko
Asuminen
Muu syy
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3 Asuminen ja työnteko muissa kuin EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa
Kohdassa 2 ilmoittamienne tietojen lisäksi Kela ja työeläkelaitokset tarvitsevat tiedot myös muualla kuin EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa olostanne. Tietoja käytetään selvitettäessä Suomessa asumaanne aikaa ja sen vaikutusta kansaneläkkeeseen. Näillä tiedoilla
voi olla merkitystä myös työeläkkeenä maksettavaan perhe-eläkkeeseen.
Ulkomailla olon syy
Työskentely- tai
Suomesta
Suomeen
Lähtökunta
Paluukunta
a) Työnteko
asuinmaa
lähtöpäivä
paluupäivä
Suomesta
Suomeen
b) Asuminen
c) Muu syy – mikä?

4 Ensimmäinen muutto Suomeen
Jos olette syntynyt ulkomailla, ilmoittakaa päivämäärä, jolloin muutitte ensimmäisen kerran Suomeen.

5 Lisätietoja
Jos jokin kohdissa 2 ja 3 ilmoittamanne työ on ollut työtä Suomesta lähetettynä työntekijänä, lähetystyötä tai kehitysyhteistyötä, tarkentakaa
tähän, mitkä jaksot ovat perustuneet näihin syihin (maa ja aika). Tässä voitte antaa myös muuta ulkomailla oloonne liittyvää lisätietoa.

6 Suostumus
Suostutteko siihen, että ulkomaan vakuutus- tai muu laitos antaa Kelalle sellaisia vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perhe-eläkettänne tai
niitä vastaavia korvauksia, niiden määriä ja alkamisaikoja koskevia tietoja, joita ei saada viran puolesta EU-säännösten perusteella?
Suostun

En suostu

7 Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Päiväys

Jos allekirjoittajana on joku muu kuin hakija, ilmoittakaa syy kohdassa 5.
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Puhelinnumero

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulosta

Lomakkeen alkuun

