Töm blanketten

OT 7r

Ansökan
Räntebidrag

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/rantebidrag
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

L Ansökan måste ha kommit in till FPA senast 2 månader från den månad då räntan normalt förfaller till betalning.
Ansökningstider
Om räntebidraget ska betalas till den sökande själv måste ansökan ha kommit in till FPA senast:
juniräntan: den 31 augusti

decemberräntan: den 28 (eller 29) februari

Om räntebidraget ska betalas till banken måste ansökan ha kommit in till FPA tidigare för undvikande av dröjsmålsränta
(senast den sista bankdagen före nämnda datum):
juniräntan: den 5 juni
decemberräntan: den 5 december

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
2. Kontonummer

L Om betalningen ska göras till utlandet, fyll i blanketten Y 121r Meddelande om betalningsadress.
3. Räntor på studielånet
Räntebelopp

€

Bankens aviseringskostnader

€

4. Uppgifter om studielånet
Lånenummer och bank

OT 7r 03.19

Webblankett (PDF)

Låneräntan betalas till (kryssa för):

www.fpa.fi

Banken

Mig själv

Sida 1 (2)

Följande sida

5. Räntebetalningsmånad och skattepliktiga inkomster
Räntebetalningsmånad

Ränteperiod

Observationsperiod för inkomsterna

Juni

16.12–15.6

1.2–31.5

December

16.6–15.12

1.8–30.11

Uppge alla de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (brutto) som du har haft under den observationsperiod som du valt ovan.
Löneinkomster totalt för 4 månader

€

Kapitalinkomster totalt för 4 månader

€

Sociala förmåner och övriga inkomster totalt för 4 månader

€

Skattepliktiga inkomster totalt

€

Genomsnittsinkomst under observationsperioden

€/mån.

6. Minderåriga barn
Antal egna barn under 18 år som du försörjer:
Antal barn under 18 år som är makens och som bor hos dig:

7. Bilagor
Punkt 3. Räntor på studielånet
Kvitton på betalda räntor och på bankens aviseringskostnader eller t.ex. en kopia av kontoutdraget, om du ansöker om att
räntebidraget ska betalas till dig. Ett meddelande om direktdebitering räcker inte som intyg över betald ränta. Om du har betalat
ränta månadsvis ska du lämna in intyg för hela ränteperioden. Av intyget ska framgå räntebeloppet och aviseringskostnaderna.
Punkt 5. Räntebetalningsmånad och skattepliktiga inkomster
Intyg över inkomster, t.ex. kapitalinkomster, sociala förmåner och inkomster från utlandet. Av intygen ska framgå
inkomsternas bruttobelopp och betalningsdag. Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

8. Övriga upplysningar

L Ange med en siffra vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

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

Sida 2 (2)

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

