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Tilitys 
kuntoutuskustannuksista

KU 206

Hakuaika: Kaksi kuukautta palvelun antamisesta.

Kuntoutuspalveluntuottaja

Lomakkeen täyttää: Sivu

Laskuttaja kuntoutuspalveluntuottajan puolesta

Tilityksessä on laskuja kpl

Kuntoutuspalveluntuottajan nimi Y-tunnus tai henkilötunnus

Kuntoutuspalveluntuottajan osoite Puhelinnumero

Kuntoutuspalveluntuottajan ilmoittama laskuttajan nimi Y-tunnus

Tilityksen laatijan nimi Puhelinnumero

Maksuosoite: IBAN-tilinumero

BIC-pankkitunniste

Viitenumero Tilityksen numerotai
Ennakonpidätysperuste

Ennakkoperintärekisterissä Verokortti; mikä laji?
Nro Asiakkaan sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Kuntoutusaika Kustannukset
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Paikka ja aika Tilityksen laatijan allekirjoitus ja nimenselvennys Kustannukset 

yhteensä

Verkkolomake (PDF)
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Ohjeita tilityslomakkeen täyttäjälle

Tilityslomakkeen käyttö
Kela korvaa asiakkaalle tai hankitun kuntoutuspalvelun tuottajalle kuntoutuksesta aiheutuneet tarpeelliset 
ja kohtuulliset kustannukset. Kustannusten korvaamisessa käytetään sopimuksissa hyväksyttyjä hintalajeja 
ja hintoja. Kuntoutuspsykoterapiaa Kela korvaa valtioneuvoston asetuksella vahvistetun enimmäismäärän 
mukaan.
Laskuttaessaan Kelan kuntoutuspalvelun kustannuksia palveluntuottaja tai palveluntuottajan ilmoittama 
laskuttaja käyttää tilityslomaketta KU 206. Se on viitenumerollinen koostelomake yhden palveluntuottajan/
terapeutin laskuun sisältyvistä asiakkaista. Jokaiselta palveluntuottajalta tai itsenäisenä ammatinharjoittajana 
toimivalta terapeutilta pitää olla erikseen oma tilityslomake (KU 206), johon on koottu kyseisen 
palveluntuottajan/terapeutin laskuun sisältyvien asiakkaiden tiedot. Jokaisesta asiakkaasta ei tehdä omaa 
tilityslomaketta. Jos samaan tilitykseen sisältyy useampi kuin yksi tilityslomake kirjoitetaan tilityksen antajaa 
koskevat tiedot vain päällimmäiseen tilityslomakkeeseen ja lomakkeiden sivut numeroidaan.
Tilityslomakkeen KU 206 liitteeksi lisätään jokaisesta asiakkaasta laskulomake KU 203, KU 205/terapiat tai 
KU 201/Muu kuntoutus, johon kirjataan kuntoutuksen/terapian toteutuksen yksityiskohtaiset tiedot. Yhden 
palveluntuottajan/terapeutin osalta tilityslomake (KU 206) täytetään vain kerran. Liitteenä voi olla useita 
asiakaskohtaisia laskulomakkeita KU 203, KU 205 tai KU 201.

Laskutusaika
Palveluntuottaja voi hakea korvausta toteutuneista terapiakerroista viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
palvelun antamisesta.
Kursseista tai yksilöllisistä kuntoutusjaksoista aiheutuneista kustannuksista on haettava korvausta kahden 
kuukauden kuluessa kunkin toteutuneen jakson päättymisestä lukien. Korvaus voidaan myöntää, vaikka sitä ei 
olisi haettu määräajassa, jos epääminen myöhästymisen vuoksi olisi kohtuutonta.

Ennakonpidätysperuste
Kela tekee ostopalvelusopimuksen ja hyväksyy palveluntuottajaksi sen palveluntuottajan tai yrityksen, jonka 
verotettavaa tuloa kuntoutuksena maksettava korvaus on.
Korvauksesta ei suoriteta ennakonpidätystä, jos palveluntuottaja on merkitty Verohallinnon 
ennakkoperintärekisteriin (YTJ.fi). Muussa tapauksessa palveluntuottajan on toimitettava Kelaan verokortti tai 
muu ennakonpidätysperuste.

Viitenumeron käyttö
Palveluntuottajan on ilmoitettava tilityslomakkeessa viitenumero tai tilityksen numero. Viitenumero on 
ensisijainen. Se koskee koko tilitystä.

Muutokset yritystoiminnassa
Jos palveluntuottajan yritystoiminnassa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia, tulee niistä ilmoittaa Kelaan 
Terapioiden palveluntuottajien muutoksista ilmoittaminen - Yhteistyökumppanit - kela.fi
Kuntoutuspsykoterapian osalta muutokset (Y-tunnus ja muuttuneet yhteystiedot sekä mahdollinen laskuttaja), 
tulee ilmoittaa viranomaislinjalle Yhteystiedot kuntoutuksen palveluntuottajille - kela.fi

Verkkolomake (PDF)

https://YTJ.fi
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