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Hakemus
Maksuvapautus opintolainan
takaussaatavasta

Kela
Voit kysyä lisää Perintäkeskuksen
palvelunumerosta 020 634 4940.

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Lähetä maksuvapautushakemus ja sen liitteet
osoitteeseen Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA.

Kela on valtiontakauksen perusteella maksanut opintolainasi pankille, Kela voi myöntää maksuvapautuksen
L Jos
opintolainan takaussaatavan koroista tai koko velasta.
Sinulla on oikeus saada vapautus koron maksamisesta ajalta, jolta keskimääräiset veronalaiset tulosi eivät ylitä
korkoavustuksen tulorajaa.
Sinut voidaan vapauttaa koko velan maksamisesta, jos olet pysyvästi työkyvytön tai määräaikainen työkyvyttömyytesi
on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta eivätkä keskimääräiset veronalaiset tulosi ylitä korkoavustuksen tulorajaa.
Hakuaika: Voit hakea vapautusta koron maksamisesta takautuvasti 1 vuoden ajalta.
Voit hakea vapautusta tulevalle ajalle, jos tulosi ovat tiedossa.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. Jos asut tällä hetkellä ulkomailla, kirjoita osoitteesi kohtaan 7. Lisätietoja.
2. Hakemus
Opintolainani on maksettu valtiontakauksen perusteella pankille, ja velkani perintä on siirtynyt Kelalle.
Haen vapautusta koron maksamisesta ajalle ____ /_______–____ /_______ (kk/vvvv-kk/vvvv).
Haen maksuvapautusta koko velasta
pysyvän työkyvyttömyyden perusteella
yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta kestäneen määräaikaisen työkyvyttömyyden perusteella.

3. Tuloselvitys koronmaksuvapautusta varten. Täytä tämä kohta, jos haet vapautusta koron maksamisesta.
kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, jotka sinulle on maksettu tai maksetaan niinä kalenterikuukausina,
L Ilmoita
jotka ilmoitit kohdassa 2. Hakemus.
Oletko saanut tai saatko hakemallasi ajalla
Kelan etuuksia?
En

Kyllä. Kelan maksamista etuuksista ei tarvitse liittää erillistä selvitystä.

työttömyyskassan maksamaa työttömyyspäivärahaa?
En
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suomalaisen eläkelaitoksen maksamaa eläkettä?
En

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

ulkomailta maksettavia eläkkeitä, etuuksia tai korvauksia?
Kyllä. Liitä selvitys.

En
palkkaa?

Kyllä. Liitä palkkalaskelma.

En

tuloja yritystoiminnasta tai tuloja maa- tai metsätaloudesta?
Kyllä. Liitä selvitys.

En
vuokratuloja?
En

Kyllä. Liitä selvitys.

korko- tai osinkotuloja tai muita pääomatuloja?
En

Kyllä. Liitä selvitys.

muita veronalaisia tuloja (esim. palkkioita luottamustoimista, omaishoidon tukea tai vakuutusyhtiön maksamaa
ansionmenetyskorvausta)?
En

Kyllä. Liitä selvitys.

4. Tuloselvitys maksuvapautusta varten. Täytä tämä kohta, jos haet vapautusta koko velan maksamisesta.
Saatko eläkettä tai kuntoutustukea Suomesta?
En

Hakemus vireillä

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

Saatko eläkettä tai kuntoutustukea ulkomailta?
En

Hakemus vireillä

Kyllä. Ilmoita maksaja ja euromäärä kuukaudessa (brutto). Liitä selvitys.

Saatko muita veronalaisia tuloja Suomesta tai ulkomailta (esim. etuuksia, palkkaa, tuloja yritystoiminnasta tai maa- tai
metsätaloudesta, vuokra-, korko- tai osinkotuloja tai muita pääomatuloja, palkkioita luottamustoimista tai omaishoidontukea)?
En

Kyllä. Ilmoita, mitä tuloja saat, maksaja ja euromäärä (brutto). Liitä selvitys.

5. Alaikäiset lapset
Alle 18-vuotiaiden lastesi lukumäärä:
Luonasi asuvien, puolisosi alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä:
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6. Liitteet
hakemukseen kopiot tarvittavista selvityksistä, joista näkyvät maksetut summat ennen veron ennakonpidätystä
L Liitä
(bruttomäärät) ja maksupäivämäärät.
Työttömyyskassan maksuilmoitukset työttömyyspäivärahasta.
Selvitys ulkomailta maksettavasta eläkkeestä, etuudesta tai korvauksesta.
Palkkalaskelmat.
Selvitys yritystoiminnasta tai maa- ja metsätaloudesta saaduista tuloista.
Selvitys vuokratuloista, josta ilmenee vuokralaisen maksama vuokra ja vuokratusta tilasta maksettava vastike.
Selvitys korko- tai osinkotuloista tai muista pääomatuloista.
Selvitys muista veronalaisista tuloista.
Muu liite. Mikä?

7. Lisätietoja
numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat. Jos haet takautuvasti vapautusta koron maksamisesta yli vuoden
L Merkitse
ajalta, voit kirjoittaa tähän selvityksen siitä, miksi maksuvapautus tulisi myöntää hakemuksen myöhästymisestä huolimatta.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

8. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys
Allekirjoitus

Jos hakemuksen allekirjoittajana on muu kuin hakija, ilmoita syy siihen.
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.
OG 6 12.17

Verkkolomake (PDF)

www.kela.fi

Sivu 3 (3)

Tulosta

Lomakkeen alkuun

