Töm blanketten

TT 1ar

Utredning
Arbetsmarknadsstöd
Inkomster

Fpa

Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka in blanketten och bilagorna per post
www.fpa.fi/postadresser

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

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
2. Inkomster
Har du fortlöpande inkomster under arbetslöshetstiden?
Nej

Ja. Vad för slags inkomster?
Kapitalinkomster, till exempel hyresinkomster, ränteinkomster eller dividendinkomster
Arvoden, till exempel mötesarvoden eller arvoden för förtroendeuppdrag. Vilka?

Arvode till närståendevårdare eller familjevårdare
Ersättning från utlandet, till exempel pension eller någon förmån
Ersättning som baserar sig på en frivillig försäkring
Andra inkomster. Vilka?

L Löneinkomster, arbetsinkomster, upphovsrättsersättning och inkomster från företagsverksamhet ska alltid anmälas till FPA,
till exempel med blanketten TT 2r (Anmälan om arbetslöshetstid).

Äger du skog?
Nej

Ja. I vilken kommun?

L Om du äger skog beräknas avkastningen av skogen enligt den kommun där skogen är belägen.
Avkastningen beaktas som inkomst vid behovsprövning.
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3. Bilagor
Intyg eller verifikat över andra inkomster som uppgetts i punkt 2, med undantag av arvode till närståendevårdare och
familjevårdare. FPA får uppgifter om arvoden till närståendevårdare och familjevårdare från inkomstregistret.
– Om du har hyresinkomster, bifoga förutom hyresavtal eller hyreskvitto även kvitton på de utgifter som uthyrningen medför
(till exempel värmeavgifter, vattenavgifter och bolagsvederlag).
– Verifikat på ränteinkomster av depositioner behövs endast för depositioner på över 2 000 euro.

4. Övriga upplysningar

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

5. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
Ort och datum
Underskrift
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

