Töm blanketten

BEGÄRAN OM RÄTTELSE AV UPPGIFTER I PENSIONSUTDRAGET

På denna blankett kan du meddela om anställningar inom den privata sektorn och förmåner för oavlönade perioder som saknas eller
anges felaktigt på pensionsutdraget. Bifoga kopior på arbetsintyg och lönespecifikationer eller motsvarande handlingar. Arbete som försäkrats utomlands finns inte med på utdraget och behöver inte meddelas. Närmare anvisningar finns på frånsidan.
1. Personuppgifter
Namn

Personbeteckning

Gatuadress

E-postadress

Postnummer

Telefonnummer

Postanstalt

2. Uppgift som saknas eller ska rättas
Arbetsgivarens namn och adress
Yrke eller beskrivning av arbetet
Anställningen saknas
Tiden för anställningen är fel
Lönen i den anställning som saknas
Lönen fel
Arbetsintyg

Anställningen upphörde

Anställningen började
Arbetsinkomst och naturaförmåner
euro

i månaden
om året

Löneintyg eller -specifikationer
Detaljerade beskattningsuppgifter
Övrigt – vad?

Beskattningskommun under tiden för anställningen
kopia bifogas

saknas

kopia bifogas

saknas

kopia bifogas

saknas

kopia bifogas

3. Uppgift som saknas eller ska rättas
Arbetsgivarens namn och adress
Yrke eller beskrivning av arbetet
Anställningen saknas
Tiden för anställningen är fel
Lönen i den anställning som saknas
Lönen fel
Arbetsintyg

Anställningen upphörde

Anställningen började
Arbetsinkomst och naturaförmåner
euro

i månaden
om året

Löneintyg eller -specifikationer
Detaljerade beskattningsuppgifter
Övrigt – vad?

Förmånsdagar / examensdag saknas
Förmånsdagar / examensdag fel

Antalet förmånsdagar under förmånsåret

Förmånsgrundande inkomst fel

Förmånsgrundande inkomst
euro

Beslut om beviljande av förmån eller examensbetyg
Detaljerade beskattningsuppgifter
Övrigt, vad?

saknas

kopia bifogas

saknas

kopia bifogas

saknas

Förmånsår
Examensdag
om dagen
i månaden

Underskrift

om året

kopia bifogas

saknas

kopia bifogas

saknas

kopia bifogas

5. Tilläggsuppgifter

7014595/317r

kopia bifogas

kopia bifogas

4. Saknad eller felaktig uppgift om förmåner som betalats för oavlönade perioder
Förmånsbeviljare
Förmån

6. Underskrift
Datum

Beskattningskommun under tiden för anställningen

Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget
Det är viktigt att du meddelar oss om bristfälligheter i ditt pensionsutdrag, eftersom din kommande pension grundar
sig på uppgifterna i utdraget. Dessutom är du själv ansvarig för att reda ut uppgifter om arbete inom den privata
sektorn som gäller tiden för mer än 6 kalenderår år tillbaka i tiden från det år då du senast fått pensionsutdraget
hemskickat eller kontrollerat ditt utdrag på webben. Detta innebär att du till din begäran om rättelse ska bifoga
ostridiga bevis på anställningen, anställningstiden och lönen.

Kontrollera i pensionsutdraget att
• dina anställningar och din företagsverksamhet har registrerats korrekt
• alla löner och arbetsinkomster under anställningar och företagarverksamhet har införts rätt
• begynnelse- och avslutningsdatumen för alla anställningar och företagarperioder före år 2005 har införts rätt
• alla förmåner som du har fått under oavlönade perioder fr.o.m. 1.1.2005 har registrerats årsvis

• de inkomstrelaterade arbetslöshets-, utbildnings- och rehabiliteringsförmåner före år 2005 som påverkar arbetspensionstillägget är rätt.
Arbete före 23 års ålder ger inte rätt till pension om det utförts före år 2005.

Varför syns inte vissa uppgifter på utdraget?
• Uppgifterna för det innevarande året registeras under årets lopp.
• Från och med 1.1.2005 syns anställningarnas begynnelse- och avslutningsdatum inte på pensionsutdraget,
eftersom pensionen bestäms utifrån årsinkomsten.
• Förmånerna för oavlönade perioder syns i registret först våren året efter att förmånerna betalats ut.
• Uppgifterna om examina efter 1.1.2005 införs i registret efter att examen avlagts.

Begäran om rättelse
• Fyll i den här blanketten.
• Bifoga kopior på arbetsintyg och lönespecifikationer eller övriga motsvarande handlingar.
• Skicka in blanketten och bilagorna snarast möjligt till nedanstående adress.

7014595/317r
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