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Begäran

Upphävande av vilandeförklaring av aktivitetsersättning

0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Datum

Personnummer

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

1. Namn och adress
Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer och ort

2. Begäran om att vilandeförklaringen ska upphävas
datum

Jag vill inte längre ha min aktivitetsersättning vilande från och med
datum

Jag har slutat arbeta eller studera från och med

3. Orsaken till din begäran om upphävande

52041102

Skriv varför du begär att vilandeförklaringen ska upphävas
Om du har avbrutit ditt arbete eller dina studier ska du skriva varför du gjort det

4. Kontouppgifter
Fyll i det konto som du vill ha alla dina utbetalningar från Försäkringskassan till. Du kan bara anmäla ett konto
som tillhör dig själv. Om du vill att dina utbetalningar ska gå till en annan persons konto ska du istället fylla i
blanketten Fullmakt - Utbetalning till en annan person (5606).

clearingnummer

kontonummer

Bankkonto
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Personkonto i Nordea där kontonumret är detsamma som ditt personnummer

5. Uppgifter för skatteavdrag
Kommer du att ha annan inkomst än eventuell aktivitetsersättning?

Nej

Ja, fyll i nedan
kronor per månad

utbetalarens namn och adress

kronor per månad

utbetalarens namn och adress

Arbetsinkomst
Tjänstepension
Uppgifterna behövs för att Försäkringskassan ska kunna avgöra vem som ska dra skatt enligt skattetabell.

Personnummer
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6. Övriga upplysningar

Jag lämnar upplysningar
i en bilaga

7. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.
När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte
meddela Försäkringskassan när uppgifterna jag lämnat förändras.
Datum

Telefon dagtid, även riktnummer

Telefon kvällstid, även riktnummer

Namnteckning

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
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Information
Försäkringskassan kommer att betala ersättningen igen från och med månaden efter den då arbetet eller
studierna har upphört. Orsaken till att arbetet eller studierna har upphört kan påverka den framtida rätten till
aktivitetsersättning.

