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Ansökan
Befrielse från betalning av
underhållsbidragsskuld

Fpa

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka in ansökan och bilagorna per post
www.fpa.fi/postadresser

Närmare information www.fpa.fi/foralder
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

L Du kan få befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld endast i fråga om statens fordran.
Ansökningstid: Betalningsbefrielse söks i efterhand, dvs. retroaktivt. Du kan ansöka om betalningsbefrielse för 1 år tillbaka
i tiden.
Det går inte att ansöka om betalningsbefrielse på förhand, dvs. för kommande tid.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet. Om du för närvarande bor utomlands ska du ange adressen i punkt
6. Övriga upplysningar.

2. Ansökan

L Bifoga till din ansökan kopior av de intyg som behövs. Bilagor som redan finns hos FPA behöver du inte lämna in. Du kan
redogöra närmare för grunderna för din ansökan under punkt 6. Övriga upplysningar.

På vilken grund ansöker du om betalningsbefrielse?
arbetslöshet
sjukdom eller arbetsoförmåga
annan orsak. Vad?
För vilken tid eller för vilka tider ansöker du om betalningsbefrielse?

L Grunden för betalningsbefrielsen måste ha varit gällande under den månad för vilken betalningsbefrielse söks.
____ /_______–____ /_______ (mm/åååå-mm/åååå)

____ /_______–____ /_______

____ /_______–____ /_______

____ /_______–____ /_______

Utredning om försenad ansökan
Om du ansöker om betalningsbefrielse retroaktivt för mer än ett år bakåt i tiden ska du ge en utredning om varför
betalningsbefrielse borde beviljas trots att ansökan varit försenad.
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3. Uppgifter om barn

L Uppge alla dina barn under 18 år.
Efternamn och förnamn

Födelsedatum

Efternamn och förnamn

Födelsedatum

Efternamn och förnamn

Födelsedatum

Efternamn och förnamn

Födelsedatum

4. Inkomster

L Bifoga till ansökan kopior av nödvändiga intyg för hela den tid som ansökan gäller. Av kopiorna ska framgå de utbetalda
beloppen före förskottsinnehållning (brutto) och utbetalningsdatum. Ange i punkt 5. Bilagor vilka bilagor du lämnar in
tillsammans med ansökan.

Har du under den tid som din ansökan gäller fått
förmåner från FPA?
Ja. Du behöver inte bifoga några bilagor över förmåner som du fått från FPA.

Nej

arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa?
Ja. Bifoga arbetslöshetskassans meddelande om utbetalning av arbetslöshetsdagpenning.

Nej

Arbetslöshetskassans namn
pension från en finländsk pensionsanstalt?
Nej

Ja. Du behöver inte lämna in någon bilaga, eftersom FPA får uppgifterna direkt från pensionsanstalten.

lön, pension eller ersättning från utlandet?
Nej

Ja. Bifoga ett intyg.

lön eller arvode (t.ex.vårdarvode till närståendevårdare eller upphovsrättsersättning)?
Nej

Ja. Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomster och arvoden från inkomstregistret.

hyresinkomster?
Nej

Ja. Bifoga ett intyg.

inkomster av företagsverksamhet?
Nej

Ja. Du behöver inte lämna in någon bilaga, eftersom FPA får uppgifter om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsterna
direkt från pensionsanstalten.

övriga inkomster, till exempel ersättning från ett försäkringsbolag på grund av olycksfall eller skada, eller dividendinkomster och
andra kapitalinkomster?
Nej
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5. Bilagor

L Markera med ett kryss de bilagor som du lämnar in tillsammans med din ansökan.
En kopia av arbetslöshetskassans meddelande om utbetalning av arbetslöshetsdagpenning.
En kopia av lönespecifikationen, av vilken framgår lönebeloppet för år 2018. Fr.o.m. 1.1.2019 får vi de här uppgifterna från
inkomstregistret.
En kopia av ett intyg, av vilket framgår beloppet av arvoden för år 2018. Fr.o.m. 1.1.2019 får vi de här uppgifterna från
inkomstregistret.
En kopia av ett intyg av vilket framgår de inkomster som betalats från utlandet.
Annan bilaga. Vad?

6. Övriga upplysningar

L Ange med en siffra vilken punkt i ansökan du hänvisar till. Här kan du ge närmare upplysningar om t.ex. de grunder på vilka
du ansöker om betalningsbefrielse.

Övriga upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

7. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Ort och datum

Underskrift

De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt
lag ska beaktas i samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av
detta förmånsärende.
Hos FPA får du veta var vi kan hämta in uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.
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