Töm blanketten

SV 9r

Ansökan
Föräldraförmåner för mödrar

Fpa
Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna
också på nätet www.fpa.fi/etjanst
Närmare information www.fpa.fi/foralder
Beräkna beloppet av din förmån på
www.fpa.fi/berakningar

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

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

du inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA och har flyttat till Finland, ska du dessutom fylla i blankett Y 77r.
L Om
Om du är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r (se anvisningarna på blanketten).
Ansökningstider
Moderskapsunderstöd och moderskapspenning: senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets
födelse.
Föräldrapenning och partiell föräldrapenning: senast 1 månad innan förmånen börjar.
Förlängd föräldrapenningsperiod för en mor som ensam har hand om barnet: senast 1 månad innan den
förlängda perioden börjar.
Föräldrapenning för adoptivförälder och adoptionsbidrag: senast 2 månader efter att barnet tagits i vård.
Särskild moderskapspenning: senast 4 månader efter att perioden med särskild moderskapspenning börjat.
Barnbidrag: 6 kalendermånader retroaktivt. Du kan ansöka om barnbidrag med den här ansökan men ett beslut kan
utfärdas först då barnet fötts.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

Yrke
får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
L FPA
Om du vill ange någon annan adress ska du skriva den i punkt 10. Övriga upplysningar.
Partnerns namn (make/maka/sambo/registrerad partner)

Partnerns personbeteckning

Jag är sammanboende från och med _____._____._________

2. Kontonummer
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3. Ansökan
Beräknad tidpunkt för barnets/barnens födelse _____._____._________
Datum då adoptivbarnet/-barnen tagits i vård _____._____._________

Moderskapsunderstöd
du samtidigt får flera barn höjs moderskapsunderstödet så att du för två barn får 3 understöd och för tre barn 6 understöd osv.
L Om
Ange hur många understöd du önskar få i form av moderskapsförpackningar och hur många i form av pengar.

I form av moderskapsförpackningar __________ st.

I form av pengar __________ st.

Jag samtycker till att mitt telefonnummer förmedlas till leverantören av moderskapsförpackningen så att en ankomstavi kan
skickas till mig.
Moderskapspenning
du arbetar under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden ska du anmäla alla arbetsdagar till FPA. Ange de arbetsdagar som du
L Om
redan nu känner till i punkt 10. Övriga upplysningar.

Moderskapspenningen börjar 30 vardagar före den beräknade nedkomsten
Moderskapspenning tidigarelagd fr.o.m. _____._____._________

L Under den tid som förmånen är tidigarelagd kan du inte arbeta eller studera på heltid.
Föräldrapenning
kan tas ut av modern eller fadern enligt överenskommelse dem emellan. Om perioden delas får båda
L Föräldrapenningsperioden
ta ut högst 2 separata perioder.
Du kan ha rätt till en förlängning av föräldrapenningsperioden på 54 vardagar om det vid föräldrapenningsperiodens slut inte
finns någon som skulle ha rätt till faderskapspenning. Förlängningsperioden är längre än 54 vardagar om du samtidigt får flera
barn eller flera barn adopteras samtidigt. Förlängningsperioden kan inte delas upp i flera perioder. Närmare information finns på
www.fpa.fi/foraldrapenning.

För hela perioden
För tiden _____._____._________–_____._____._________, _____._____._________–_____._____._________
Hela förlängningsperioden för en mor som ensam har hand om barnet
Förlängningsperiod för en mor som
ensam har hand om barnet för tiden _____._____._________–_____._____._________
Partiell föräldrapenning för tiden _____._____._________–_____._____._________
Adoptionsbidrag (vid adoption från utlandet)
Särskild moderskapspenning fr.o.m. _____._____._________

Barnbidrag
har rätt till ensamförsörjartillägg om du inte är gift eller sammanboende eller om du och din partner har flyttat isär på grund av
L Du
att förhållandet har upphört.

Barnbidrag
Ensamförsörjartillägg till barnbidrag fr.o.m. _____._____._________
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4. Bosättning utomlands

L Bosättning eller arbete utomlands kan inverka på föräldraförmånerna.
Har du under de närmaste 6 månaderna före den beräknade tidpunkten för barnets födelse eller adoptionen bott eller arbetat
utomlands?
Nej
Ja; i vilket land har du bott eller arbetat?

När flyttade du till Finland? _____._____._________
Bor eller arbetar din partner utomlands?
Nej
Ja; i vilket land bor eller arbetar han eller hon?

5. Utredning om arbete eller verksamhet
Har du det senaste året före moderskapspenningsperioden eller under den period som ansökan gäller varit
a. löntagare?
Nej
Ja
Arbetsgivarnas namn (under det senaste året)

Anställningen började

Anställningen upphörde

_______________________________________________________________________ _____._____._________ _____._____._________
_______________________________________________________________________ _____._____._________ _____._____._________
_______________________________________________________________________ _____._____._________ _____._____._________

b. företagare, lantbruksföretagare eller näringsidkare?
Nej
Ja; företagets namn

c. mottagare av stipendium?
Nej
Ja
d. anmäld som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån?
Nej
Ja
e. studerande på heltid?
Nej
Ja
f. annat; vad (t.ex. hushållsarbete, vårdledig, närståendevårdare, bevärings- eller civiltjänst)?
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6. Löneutbetalning
Är den särskilda moderskapsledigheten, moderskapsledigheten eller föräldraledigheten avlönad?
Nej
Ja; under tiden _____._____._________–_____._____._________.
Be att din arbetsgivare anmäler din löneinkomst till FPA i e-tjänsten för arbetsgivare, i inkomstregistret
eller på blankett Y 17r (Anmälan om lön från arbetsgivare) senast i det skedet när den avlönade perioden
har betalats ut.
Ja. Jag får skillnaden mellan lönen och dagpenningen (anmälan om löneinkomsten från arbetsgivaren
behövs inte).
Namn på och telefonnummer till (i första hand till löneförvaltningen) de arbetsgivare som betalar lönen:

7. Andra inkomster

L Andra förmåner kan inverka på beloppet av föräldraförmånerna. Ange också förmåner från andra länder.
Har du fått arbetslöshetsförmåner under de 4 månader som föregått förmånen från något annat ställe än FPA?
Nej
Ja; ange betalarens namn och fram till vilket datum du har fått förmånen.
_____________________________________________________________________ _____._____._________
Har du fått rehabiliteringspenning under de 6 månader som föregått förmånen från något annat ställe än FPA?
Nej
Ja; ange betalarens namn och fram till vilket datum du har fått förmånen.
_____________________________________________________________________ _____._____._________
Får du pension från något annat ställe än FPA för samma tid som du söker särskild moderskapspenning, moderskapspenning eller
föräldrapenning?
Nej
Ja; ange betalarens namn och vilken pension du får.

Får du eller din partner förmåner från utlandet, t.ex. pension, föräldrapenning eller förmån som motsvarar barnbidraget?
Nej
Ja; ange den betalande institutionens namn, land, förmån samt förmånsbeloppet. Bifoga en utredning om
förmån som betalas från ett annat land (t.ex. förmånsbeslutet).
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8. Uppgifter som påverkar föräldradagpenningens belopp
beräknas enligt den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen. Dagpenningen kan även beräknas
L Dagpenningen
enligt arbetsinkomsten för de föregående 6 månaderna om den är minst 20 % större än inkomsten enligt beskattningen.
Söker du förmånen enligt arbetsinkomsten för 6 månader på grund av att din inkomst är väsentligt större än vid den
senaste beskattningen?
Nej. Fortsätt till punkt 9.

Ja. Fyll i följande punkter (företagare behöver inte fylla i) och kom överens med arbetsgivaren
om meddelande av inkomsterna. Om frånvaron är avlönad kan beslutet utfärdas först när
uppgifterna om löneutbetalningen har lämnats in.

Hade du följande utgifter under den tid för vilken uppgifter om löneinkomsterna lämnas in?
– kostnader för arbetsresor

Nej

Resrutt

Ja; hur mycket?

€/mån.

Arbetsresans längd i ena riktningen

km

Färdmedel
– medlemsavgift till arbetsmarknadsorganisation och/eller
arbetslöshetskassa
– andra utgifter för inkomstens
förvärvande

Nej

Ja;

Nej

Ja; vad och hur mycket?

mån.
6 mån.
år

% av lönen eller i euro

€/mån.

L Med utgifter för inkomstens förvärvande avses utgifter som är avdragsgilla i beskattningen (t.ex. facklitteratur och kostnader för användning
av egna arbetsredskap).

Hade du inkomster under hela den föregående perioden på 6 månader?
Ja
Nej. Jag hade inte inkomster för hela halvårsperioden på grund av
(t.ex. studier, arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet, yrkesexamen, beväringstjänst eller civiltjänst)
L Företagare: FPA får uppgifter om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsterna direkt från pensionsanstalten.
Om den arbetsinkomst som legat till grund för den föregående föräldradagpenningen är det fördelaktigare alternativet för
dig beaktar FPA det automatiskt.

9. Bilagor
förutsättning för att föräldrapenning ska betalas är att modern lämnat in ett intyg över efterundersökningen till FPA.
L En
Detta gäller inte adoptivföräldrar.
Anmälan från arbetsgivaren i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på blankett Y 17r (Anmälan om lön från arbetsgivare) om arbetsgivaren
betalar lön för perioden med särskild moderskapspenning, moderskapspenning eller föräldrapenning samt om dagpenning söks på basis
av arbetsinkomsterna för 6 månader och uppgifterna kan inte fås från inkomstregistret. Inkomstregistret innehåller uppgifter om löner
som betalats ut från och med 1.1.2019. FPA begär vid behov ytterligare uppgifter om löneutbetalningen direkt av arbetsgivaren.

Moderskaps- och föräldrapenning, partiell föräldrapenning samt moderskapsunderstöd:
Intyg över att graviditeten varat 154 dagar och att modern genomgått hälsoundersökning före utgången av den fjärde
graviditetsmånaden.
Partiell föräldrapenning:
Löntagare: Avtal med arbetsgivaren om deltidsarbete
Företagare: Utredning om minskat arbete och motsvarande inkomstminskning
Föräldrapenning, moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag till adoptivförälder:
FPA:s blankett SV 94r (Intyg över att adoptivbarn utsetts för placering eller tagits i vård)
Särskild moderskapspenning:
FPA:s blankett SV 97r som fyllts i av en läkare (Läkarutlåtande om behovet av särskild moderskapsledighet)
FPA:s blankett SV 96r som fyllts i av arbetsgivaren (Arbetsgivarens meddelande för särskild moderskapspenning)
Övriga bilagor
Vilka?
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10. Övriga upplysningar

L Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

11. 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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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

