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Terapiräkning 
Rehabiliterande psykoterapi 
Rehabilitering enligt prövning

Ansökningstid: Terapeuten: Två månader efter given terapi

KU 205r

Terapeuten eller annan fakturerare ska foga denna räkning till redovisningsblanketten KU 206r. FPA godkänner terapeutens behörighet 
och den serviceproducent eller det företag för vilken/vilket ersättningen för rehabiliteringen utgör beskattningsbar arbetsersättning. Om 
serviceproducenten finns antecknad i länsskatteverkets förskottsuppbördsregister verkställs ingen förskottsinnehållning på ersättningen. I 
annat fall ska serviceproducenten sända sitt skattekort till FPA-byrån eller förete någon annan grund för förskottsinnehållningen.

Bilagor st

Klientens efternamn och alla förnamn Personbeteckning

BIC-kod

Terapeutens namn FO-nummer eller personbeteckning

Telefonnummer E-postadress

Betalningsadress: IBAN-kontonummer

Räkningen gäller

Rehabiliterande 
psykoterapi

Neuropsykologisk 
rehabilitering

Musik-
terapi

Annat, 
vad?

Utlåtande

Ort och datum Terapeutens eller annan fakturerares underskrift och namnförtydligande

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Besöksdag Terapislag 
(individual-/grupp-/familje-/
parterapi/handledningsbesök/
annat)

Kostnader euro/besökBesöksdag Terapislag/utlåtande 
(individual-/grupp-/familje-/
parterapi/handledningsbesök/
annat)

Kostnader euro/besök/
utlåtande

Plats för besöket

Kostnader för 
vårdsamtal

Kostnader 
totalt

Ytterligare information: Resmål i anslutning till vårdsamtalet (exakt gatuadress och ort) samt rutt. Annullerade besök.

Vårdsamtal
Besöksdag Reseersättning Resor km Reseersättning euro Musikterapi moms
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Anvisningar för faktureringen

FPA kan betala ersättning för besök i anslutning till rehabiliterande psykoterapi enligt det maximibelopp som fastställs i 
statsrådets förordning (Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi 10.12.2015/1469). På 
blanketten ska detta maximibelopp anges per besök. Den andel som överstiger maximibeloppet utgör kundens självriskandel 
och den anges inte på blanketten.
Ett besök varar 45–60 minuter. Besök som gäller individuell terapi och gruppterapi kan genomföras som dubbelsessioner. Om 
terapin genomförs som dubbelsessioner (vid individuell terapi eller gruppterapi), anges två separata besök för samma dag.
För ett besök som utgörs av ett vårdsamtal betalas ersättning enligt ett terapibesök. Också resekostnader som föranleds 
av vårdsamtal i anslutning till terapin ersätts. Resekostnaderna ersätts i enlighet med skatteförvaltningens gällande 
kilometerersättningar.
Om serviceproducenten är skyldig att betala mervärdesskatt (moms) för den tjänst som tillhandahålls ska den andel av 
mervärdesskatten som gäller reseersättningen anges separat i fakturan.
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