Räkningar som täcks med
grundläggande utkomststöd
FPA betalar i regel den summa som anges på räkningen till dig och så får du själv betala räkningen.
Räkningar kan också betalas direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller försäkringsbolag. Om du vill att
FPA betalar dina räkningar ska du anteckna betalas till faktureraren på varje räkning. Du kan också be att
alla regelbundet återkommande räkningar, såsom t.ex. elräkningen, i framtiden betalas direkt till faktureraren.
Om FPA betalar dina räkningar, blir den summa som betalas in på ditt bankkonto mindre.

Inlämnande av räkningar i samband med ansökan
om grundläggande utkomststöd
Lämna in eventuella räkningar som bilagor till ansökan. FPA returnerar inte räkningar eller andra bilagor,
så skicka en kopia av räkningarna till FPA och spara själv originalet. Om du inte ännu har fått en viss räkning
kan du skicka in den i efterskott.
Du kan skicka in räkningarna via e-tjänsten eller per post.
Logga in på e-tjänsten på adressen fpa.fi/etjanst. Fotografera eller skanna in räkningarna.Bifoga räkningarna
som bilagor till ansökan. Om du vill att räkningarna betalas direkt till faktureraren
ska du skriva detta i meddelandefältet.
Om du lämnar in räkningar per post ska du bifoga FPA:s blankett Följebrev för utgifter (TO3r). Om du inte har
något följebrev att lägga till ska du anteckna din personbeteckning på räkningarna. Då kopplas din räkning
ihop med dina ansökningsuppgifter hos FPA. Om du vill att räkningarna betalas direkt till faktureraren, ska du
anteckna betalas till faktureraren på varje räkning. Du kan kontrollera postadressen för ditt eget område
på adressen fpa.fi/postadresser. Du kan också lägga räkningarna i en FPA-byrås postlåda.
Om du skickar in räkningarna tillsammans med ansökan syns de i beslutet om grundläggande utkomststöd.

Inlämnande av räkningar när du redan fått ett beslut
om grundläggande utkomststöd
Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du lämna in räkningarna senare,
förutsatt att de förfaller till betalning under den tid som beslutet gäller. I beslutet om grundläggande
utkomststöd anges för vilka utgifter du kan lämna in räkningar.
Om räkningar som lämnats in senare godkänns meddelar FPA inte något separat beslut om dem.
Om räkningar som lämnats in senare inte godkänns får du ett separat beslut om detta. Ett separat beslut
meddelas också om bara en del av en räkning godkänns som utgift eller om den inte godkänns alls.

Mer om utkomststödet på:

servicenumret 020 692 227
FPA-byråerna och andra serviceställen
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fpa.fi/utkomststod

