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Päiväys
Lomake lähetetään osoitteeseen

Försäkringskassans inläsningscentral
SE-839 88 Östersund

1. Henkilötiedot
Etunimet ja sukunimi

Henkilönumero

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin (koti), myös suuntanumero

Puhelin (työ), myös suuntanumero

Matkapuhelin

2. Mitä vuotta hakemus koskee?
Hakemukseni koskee vuotta

2 0

3. Tiedot arvioimastanne kokonaisvuositulosta asuinmaastanne?
Ilmoittakaa kokonaistulonne hakemusvuoden tammikuun alusta joulukuun loppuun saakka

Arvioin kokonaisvuositulojeni olevan

Ilmoittakaa summa ennen veroa (brutto)
työskentelymaan valuutassa.

Kokonaisvuosituloon on sisällyttävä kaikki tulot, lisätietoa voi katsoa lomakkeen täyttöohjeesta.
Puhelin, myös ulkomaan tunnus ja suuntanumero
Työnantajan/Oman yrityksen nimi
Jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
Vuosi, kuukausi, päivä

Täyttä sairauskorvausta saava täyttää
Osittaista sairauskorvausta saava täyttää (jos
saa esim. ½ täydestä sairauskorvauksesta)
Rastittakaa yksi vaihtoehto

Aloitan työn
Vuosi, kuukausi, päivä

Aloitan työn
Alan tehdä laajemmassa
määrin töitä alkaen

4. Tiedot arvioimastanne kokonaisvuositulosta muusta maasta kuin asuinmaastanne
Ilmoittakaa kokonaistulonne hakemusvuoden tammikuun alusta joulukuun loppuun saakka

Arvioin kokonaisvuositulojeni olevan

Ilmoittakaa summa ennen veroa (brutto)
työskentelymaan valuutassa.

Kokonaisvuosituloon on sisällettävä kaikki tulot, lisätietoa voi katsoa lomakkeen täyttöohjeesta.
Työnantajan/Oman yrityksen nimi
Puhelin, myös ulkomaan tunnus ja suuntanumero
Jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
Vuosi, kuukausi, päivä

Täyttä sairauskorvausta saava täyttää
Osittaista sairauskorvausta saava täyttää (jos
saa esim. ½ täydestä sairauskorvauksesta)
Rastittakaa yksi vaihtoehto

Aloitan työn
Vuosi, kuukausi, päivä

Aloitan työn
Alan tehdä laajemmassa
määrin töitä alkaen
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5. Lisätiedot
Annan lisätiedot liitteessä

6. Allekirjoitus
Vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että lomakkeessa antamani tiedot ovat täydelliset ja totuudenmukaiset. Minun on
ilmoitettava muuttuneista olosuhteista Vakuutuskassalle
Tiedän, että virheellisten tietojen antaminen, tiedon tai muuttuneiden olosuhteiden Vakuutuskassalle ilmoittamatta jättäminen
on rangaistava teko.

Päivämäärä

Nimikirjoitus

Tiedot käsitellään Vakuutuskassan tietojärjestelmässä. Lisätietoja saa esitteestä Försäkringskassans personregister [Vakuutuskassan
henkilörekisteri]

HUOM! Jos tulonne kasvavat kuluvan vuoden aikana, on Teidän lähetettävä lomake
"Ilmoitus tulojen muutoksesta sairauskorvauksen yhteydessä" Vakuutuskassalle
[Försäkringskassan].
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Hakemus Sairauskorvauksen muuntaminen ansiotyön johdosta
Ulkomailla asuva (Portaaton vähennys) täyttöohjeet
Lomake on tarkoitettu Teille, joka olette saanut päätöksen täysimääräisestä tai
osittaisesta sairauskorvauksesta, joka on voimassa 1. heinäkuuta 2008 edeltävältä
ajalta. Sairauskorvaus ei saa olla määräaikainen, vaan sen on oltava voimassa
toistaiseksi.
2. Mitä vuotta hakemus koskee?
Ilmoittakaa, mitä kalenterivuotta hakemuksenne koskee. Kalenterivuosi alkaa 1.
tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Hakemus on jätettävä kullekin kalenterivuodelle
erikseen.
3. Tiedot arvioimastanne kokonaisvuositulosta asuinmaastanne?
Teidän on laskettava yhteen kaikki eläkkeenne perusteena olevat tulot, jotka olette
saanut tai saatte kalenterivuoden aikana. Tämä merkitsee sitä, että Teidän on myös
otettava mukaan pienet ja tilapäiset tulot. Kaikki summat ilmoitetaan ennen veroa.
Muusta maasta kuin Ruotsista saataviksi tuloiksi lasketaan sellaiset tulot, jotka
olisivat eläkkeen perusteena olevia tuloja, jos saisitte ne Ruotsissa.
Esimerkkejä eläkkeen perusteena olevista tuloista, jotka sinun tulee ottaa mukaan
kokonaistuloihin
- työnantajan maksama palkka
- tulot omasta yrityksestä
- toimeksiantotulot tehtävästä uskottuna miehenä, yhteyshenkilönä tai saattajana
- palkkiosuus, jos toimii kasvattivanhempana
- palkkio poliittisesta tehtävästä
- palkkio johtokunnan tai yhdistyksen jäsenenä toimimisesta
- sairauspäiväraha
Esimerkkejä tuloista, joita sinun ei tule ottaa mukaan kokonaistuloihin
- sairauskorvaus
- alimman tason mukainen vanhempainraha
- työvammaelinkorko
- hoitoavustus
- pääomatulo
4. Tiedot arvioimastanne kokonaisvuositulosta muusta maasta kuin
asuinmaasta
Jos Teillä on ollut useampia tuloja, laskette ne yhteen ja kirjoitatte summan ennen
veroa. Summan on sisällettävä koko kuluvan vuoden tulot tammikuun alusta
joulukuun loppuun saakka. Teidän tulee ottaa mukaan kaikki tulot, jotka olisivat olleet
eläkkeen perusteena olevia tuloja, jos olisitte saaneet ne Ruotsista. Kohdassa 3
mainittuja esimerkkejä voi hyvin käyttää apuna.

