Anvisningar (s. 2)

Redovisning av rehabiliteringskostnader

Fpa

Töm blanketten
Sida

Serviceproducent
Fakturerare för serviceproducentens räkning

Ansökningstid
2 månader efter given service

Antal räkningar i
redovisningen

st.

Serviceproducentens namn

FO-nummer/Personbeteckning

Serviceproducentens adress

Telefonnummer

Fakturerarens namn som uppgivits av serviceproducenten

FO-nummer

Redovisningen uppgjord av

Telefonnummer

Fax

Betalningsadress: IBAN-kontonummer
BIC-kod

eller
Referensnummer
Grund för förskottsinnehållning
Införd i förskottsuppbördsregistret
Nr

Klientens efternamn och förnamn

Datum
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Redovisningsnummer
Skattekort; vilket slag?
Personbeteckning

Rehabiliteringstid

Underskrift av den som uppgjort redovisningen samt namnförtydligande

Webblankett (PDF)

www.fpa.fi

Kostnader

Kostnader
totalt

Sida 1 (2)

Skriv ut blanketten

Anvisningar
Så här används blanketten
FPA betalar ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som klienter eller serviceproducenter haft i samband med rehabilitering. Vid ersättandet används de prisslag och
priser som överenskommits i ingångna avtal.
Redovisningsblanketten KU 206r används när serviceproducenten eller den fakturerare som
denne uppgett debiterar FPA-byrån för kostnader som hänför sig till FPAs rehabiliteringsbeslut. Redovisningen kan gälla kostnader för en eller flera personer. Till redovisningsblanketten ska fogas separata utredningar där man för varje person som ingår i redovisningen redogör för den rehabilitering som getts och kostnaderna för den. I utredningarna
lämnas även uppgifter om de personer som gett rehabiliteringen/terapin. Utredningarna
lämnas på FPAs räkningsblanketter (KU 203r eller KU 205r/Terapi eller KU 201r/Annan
rehabilitering) eller på serviceproducentens egna blanketter, som ska innehålla alla de
uppgifter som behövs för ersättandet av de redovisade kostnaderna.
Om fler än en redovisningsblankett ingår i en och samma redovisning, antecknas uppgifterna om den person som lämnat redovisningen endast på den översta blanketten, och
blanketternas sidor numreras.
Faktureringstid
Serviceproducenten ska söka ersättning för rehabiliteringskostnaderna inom två månader
från att servicen givits. Beträffande kurser och individuella rehabiliteringsperioder i sluten
vård ska ersättning sökas inom två månader från att respektive period upphört. Ersättning
kan beviljas trots att ansökan inte lämnats in inom utsatt tid, om det skulle vara oskäligt att
avslå ansökan på grund av att den är försenad.
Grund för förskottsinnehållning
FPA ingår avtal om köptjänster och godkänner som serviceproducent den producent eller
det företag för vilken/vilket ersättningen för rehabiliteringen utgör beskattningsbar
inkomst.
Om serviceproducenten finns antecknad i länsskatteverkets förskottsuppbördsregister
verkställs ingen förskottsinnehållning på ersättningarna. I annat fall ska serviceproducenten sända sitt skattekort till FPA eller förete någon annan grund för förskottsinnehållningen.
Referensnummer
Referensnumret eller redovisningens nummer ska uppges på blanketten. I första hand
uppges referensnumret. Det gäller hela redovisningen.
Förändringar i företagsverksamheten
Om serviceproducenten ändrar bolagsform eller t.ex. överlåter rörelsen är det serviceproducentens skyldighet att meddela detta till FPA och lämna följande utredningar:
}
}
}
}
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Övergår produktionen av rehabiliteringstjänster till det nya företaget?
Vilket FO-nummer har den nya serviceproducenten?
Har anmälningarna till handelsregistret gjorts som sig bör?
Hör rehabilitering till det nya bolagets verksamhetsområde?

Webblankett (PDF)

www.fpa.fi

Skriv ut blanketten

Sida 2 (2)

Till början av blanketten

