Tyhjennä lomake

Hakemus
Elatusapuvelan maksuvapautus
Voit tehdä hakemuksen ja lähettää liitteet
myös OmaKelassa (www.kela.fi/omakela).
Lisätietoja: www.kela.fi/lapsiperheet
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
(www.kela.fi/soita-kelaan).

LC 1

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen
Kela, PL 31, 00056 KELA.

i Voit saada elatusapuvelan maksuvapautuksen ainoastaan valtion saatavasta.
Hakuaika: Maksuvapautusta haetaan jälkikäteen eli takautuvasti. Voit hakea maksuvapautusta takautuvasti 1 vuoden ajalta.
Maksuvapautusta ei voi hakea etukäteen eli tulevalle ajalle.

1.

Hakijan tiedot

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. Jos asut tällä hetkellä ulkomailla, kirjoita osoitteesi kohtaan 6 Lisätietoja.
2.

Hakemus

i Liitä hakemukseen kopiot tarvittavista todistuksista, Kelassa jo olevia liitteitä ei tarvitse toimittaa. Voit kertoa lisää
hakemuksesi perusteesta kohdassa 6 Lisätietoja (esimerkiksi kaksi perustetta samalle kuukaudelle).

Millä perusteella haet maksuvapautusta?
työttömyys
sairaus tai työkyvyttömyys
muu syy. Mikä?
Miltä ajalta tai ajoilta haet maksuvapautusta?
i Maksuvapautuksen perusteen on tullut olla voimassa sen kuukauden aikana, jolta maksuvapautusta haetaan.
/

-

/

/

-

/

(kk/vvvv-kk/vvvv)

/

-

/

/

-

/

Myöhästymisselvitys
Jos haet maksuvapautusta takautuvasti yli 1 vuoden ajalta, kirjoita tähän selvitys siitä, miksi maksuvapautus tulisi myöntää
myöhästymisestä huolimatta.
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3.

Lapset

i Ilmoita kaikki alle 18-vuotiaat lapsesi.
Sukunimi ja etunimi

Syntymäaika

Sukunimi ja etunimi

Syntymäaika

Sukunimi ja etunimi

Syntymäaika

Sukunimi ja etunimi

Syntymäaika

4.

Tulot

i Liitä hakemukseen koko hakuajalta kopiot tarvittavista todistuksista. Kopioissa pitää näkyä maksetut summat ennen

ennakonpidätystä (bruttomäärät) ja maksupäivämäärät. Merkitse kohtaan 5 Liitteet, mitä liitteitä toimitat hakemuksen
mukana.

Oletko saanut hakemallasi ajalla
Kelan etuuksia?
En

Kyllä. Kelasta saatavista etuuksista ei tarvitse toimittaa liitettä.

työttömyyskassan maksamaa työttömyyspäivärahaa?
En

Kyllä. Kela saa tiedot työttömyyskassan maksamista päivärahoista 1.1.2021 alkaen tulorekisteristä.
Työttömyyskassan nimi

suomalaisen eläkelaitoksen maksamaa eläkettä?
En

Kyllä. Kela saa tiedot suoraan eläkelaitokselta, joten liitettä ei tarvitse toimittaa.

ulkomailta maksettavaa palkkaa, eläkettä tai korvausta?
En

Kyllä. Liitä todistus.

palkkaa tai palkkiota (esimerkiksi omaishoidon hoitopalkkiota tai tekijänoikeuskorvausta)?
En

Kyllä. Kela saa tiedot palkkatuloista ja palkkioista 1.1.2019 alkaen tulorekisteristä.

vuokratuloa?
En

Kyllä. Liitä todistus.

tuloja yritystoiminnasta?
En

Kyllä. Kela saa tiedon YEL- ja MYEL-työtuloista suoraan eläkelaitokselta, joten liitettä ei tarvitse toimittaa.

muita tuloja (esim. vakuutusyhtiön maksamaa korvausta tapaturmasta tai haitasta, taikka osinkotuloja tai muita pääomatuloja)?
En

LC 1 01.22

Kyllä. Ilmoita, mitä tuloa saat ja liitä todistus.

Verkkolomake (PDF)

www.kela.fi

Sivu 2 (3) 

Seuraava sivu

5.

Liitteet

i Merkitse ne liitteet, jotka toimitat tämän hakemuksen mukana.
Kopio todistuksesta, josta selviävät ulkomailta maksetut tulot.
Muu liite. Mikä?

6.

Lisätietoja

i Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat. Tässä kohdassa voit antaa lisätietoja esim. siitä, millä perusteella
haet maksuvapautusta.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

7.

Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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