Töm blanketten

LU 1r

Ansökan
Underhållsstöd

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 per post
www.fpa.fi/postadresser

Du kan göra din ansökan också på nätet
www.fpa.fi/etjanst
Närmare information www.fpa.fi/foralder
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

L Använd samma blankett om barnen har samma underhållsskyldige förälder eller om du ansöker om underhållsstöd för alla barn av

samma orsak.
Om du inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA för dina barn och barnen har flyttat till Finland, ska du dessutom fylla i blankett
Y 77r för dem. Om dina barn är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r för dem (se anvisningarna på blanketten).
Ansökningstid: Du kan ansöka om underhållsstöd för 3 månader tillbaka i tiden.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
Den sökande är
barnets/barnens förälder.
ett barn som fyllt 15 år.
en annan person. Vem?
en kommun. Kommunen fyller i behövliga uppgifter under punkt 8. Övriga upplysningar.

2. Kontonummer

3. Ansökan

L Om du ansöker om underhållsstöd på grund av orsakerna i punkt a ska du lämna in underhållsavtalet eller domstolens beslut
i original tillsammans med din ansökan. Om du ansöker om underhållsstöd på grund av orsakerna i punkt b eller c ska du
lämna in en kopia av underhållsavtalet eller domstolens beslut tillsammans med din ansökan.

Jag ansöker om underhållsstöd från och med _______._______.___________
Jag ansöker om underhållsstöd, eftersom
a.

den underhållsskyldige har låtit bli att betala fastställt underhållsbidrag från och med ______.______.__________
Har den underhållsskyldige betalat något underhållsbidrag alls efter detta datum?
Nej

Ja. Den underhållsskyldige har betalat sammanlagt ___________ euro i underhållsbidrag.

b.

underhållsbidraget har fastställts till ett mindre belopp än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga.

c.

underhållsbidragets belopp har fastställts till 0 euro på grund av den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga.

d.

faderskapet för barnet har inte fastställts.

e.

underhållsbidraget blev inte fastställt samtidigt som faderskapet eller moderskapet fastställdes.

f.

jag har ensam adopterat barnet/barnen.

4. Uppgifter om den underhållsskyldige
Efternamn och förnamn
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Webblankett (PDF)

Personbeteckning
www.fpa.fi

Sida 1 (2)

Följande sida

5. Uppgifter om utsökning
Har du ansökt om indrivning av obetalt underhållssbidrag genom utsökning?
Nej

Ja. Fyll i följande uppgifter:
Utsökningsmyndighet
Utsökningsärendets nummer
När du lämnar in den här ansökan till FPA samtycker du samtidigt till att redovisningen av indrivna
underhållsbidrag avbryts medan din ansökan behandlas.

6. Barn som ansökan avser
Efternamn och förnamn

Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Personbeteckning

Bor något av de ovan nämnda barnen utomlands?
Nej

Ja. Vem och i vilket land?

7. Barns inkomster

L FPA betalar inte underhållsstöd om barnet kan försörja sig med sina egna inkomster och inkomsterna överstiger de
fastställda inkomstgränserna.

Fyll i den här punkten om barnet har regelbundna förvärvs- eller kapitalinkomster kontinuerligt i över 6 månaders tid.
Lämna in en lönespecifikation eller något annat intyg över barnets inkomster tillsammans med din ansökan.
Barnets namn

8. Övriga upplysningar

L Om du ansöker om underhållsstöd retroaktivt för mer än 3 månader tillbaka i tiden kan du här förklara varför underhållsstöd
borde beviljas trots att din ansökan är försenad.

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

9. 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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Webblankett (PDF)

www.fpa.fi
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

