
Ansökan 
Befrielse från betalning av 
borgensfordran på studielån 

Närmare information ges av indrivningscentret 
på numret 020 634 4940. 

Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.  
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.  
Posta ansökan om betalningsbefrielse och bilagorna  
på adressen Folkpensionsanstalten, Indrivningscentret,  
PB 31, 00056 FPA.

Efternamn och förnamn
1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning
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Telefonnummer E-postadress

FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet. Om du för närvarande bor utomlands ska du skriva in din adress 
under punkt 7. Övriga upplysningar.

2. Ansökan
Mitt studielån har på grundval av statsgaranti betalats till banken och indrivningen av min skuld har överförts till FPA.

3. Inkomstutredning för betalningsbefrielse från ränta. Fyll i den här punkten om du ansöker om befrielse från att betala ränta.

Om FPA på grundval av statsgaranti har betalat ditt studielån till banken, kan FPA bevilja befrielse från att betala räntor 
på borgensfordran på studielånet eller från hela skulden.  
Du har rätt att få befrielse från att betala ränta för den tid dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger 
inkomstgränsen. 
Du kan befrias från hela skulden om du är varaktigt arbetsoförmögen eller har varit arbetsoförmögen oavbrutet i minst 5 
år och dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen.

på grund av varaktig arbetsoförmåga
på grund av arbetsoförmåga som varat oavbrutet i minst 5 år.

Uppge alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster som du har haft eller kommer att ha under de kalendermånader 
du angett i punkt 2. Ansökan.

Ansökningstid: Du kan ansöka retroaktivt om befrielse från att betala ränta för 1 år. 
Du kan ansöka om befrielse för kommande tid om du känner till dina inkomster.

Jag ansöker om befrielse från att betala ränta för tiden ____ /_______–____ /_______ (mm/åååå-mm/åååå).

Jag ansöker om betalningsbefrielse från hela skulden

Nej Ja. Fr.o.m. 1.1.2021 får FPA uppgifter om dagpenningar som betalats av arbetslöshetskassan via 
inkomstregistret.

Har du under den tid som din ansökan gäller fått eller kommer du att få

förmåner från FPA?
Nej Ja. Inget separat intyg behövs.

arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa?
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5. Minderåriga barn

Egna barn under 18 år, antal:

Din partners barn under 18 år som bor hos dig, antal:

4. Inkomstutredning för betalningsbefrielse. Fyll i den här punkten om du ansöker om betalningsbefrielse från hela skulden.

Nej Ansökan har lämnats in
Har du pension eller rehabiliteringsstöd från Finland?

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

Nej Ja. Ange vilket slag av inkomster du har, betalare och belopp (brutto). Bifoga ett intyg.

Har du andra skattepliktiga inkomster från Finland eller andra inkomster från utlandet (t.ex. förmåner, inkomster av företagsverk-
samhet eller jord- och skogsbruk, hyres-, ränte- eller dividendinkomster eller andra kapitalinkomster, arvoden för 
förtroendeuppdrag eller stöd för närståendevård)?

Nej Ansökan har lämnats in
Har du pension eller rehabiliteringsstöd från utlandet?

Ja. Ange betalare och belopp per månad (brutto). Bifoga ett intyg.

Nej Ja. Du behöver inte lämna in någon bilaga, eftersom FPA får uppgifterna direkt från pensionsanstalten.
pension från en finländsk pensionsanstalt?

Nej Ja. Meddela vilket slag av inkomst du får, belopp (brutto) och betalare. Bifoga ett intyg.
lön, pension, förmån eller annan inkomst från utlandet?

Nej Ja. Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomster och arvoden från inkomstregistret. 
lön eller arvode (t.ex. vårdarvode till närståendevårdare eller upphovsrättsersättning)?

Nej Ja. Bifoga ett intyg.
inkomster av företagsverksamhet eller inkomster av jord- och skogsbruk?

Nej Ja. Bifoga ett intyg.
hyresinkomster?

Nej Ja. Bifoga ett intyg.
ränte- eller dividendinkomster eller andra kapitalinkomster?

Nej Ja. Bifoga ett intyg.
andra skattepliktiga inkomster?

Sida 2 (3)

Nej Ja. Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomster och arvoden från inkomstregistret.
Får du lön eller arvode från Finland (t.ex. vårdarvode till närståendevårdare eller upphovsrättsersättning)?
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8. 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. 
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.

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

Om ansökan undertecknas av någon annan än den sökande ska orsaken anges.

7. Övriga upplysningar
Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till. Om du ansöker om befrielse från att betala ränta retroaktivt för 
längre än ett år bakåt i tiden ska du här förklara varför betalningsbefrielse borde beviljas trots att ansökan är försenad.

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

6. Bilagor

Intyg över inkomster av företagsverksamhet eller jord- och skogsbruk.
Intyg över hyresinkomster, av vilket framgår den hyra som hyresgästen betalar och det vederlag som betalas för den uthyrda lokalen.

Intyg över pensioner, förmåner eller ersättningar som betalas från utlandet.

Intyg över hyres- eller dividendinkomster eller andra kapitalinkomster.
Intyg över övriga skattepliktiga inkomster.

Bifoga i din ansökan kopior av de utredningar som behövs. Av utredningarna ska framgå beloppen före skatt (bruttobelopp) 
och betalningsdatum.

Annan bilaga. Vilken?
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