Ansökan om utbildningsersättning

Kom ihåg att kontrollera att företaget eller samfundet är berättigat till utbildningsersättning innan du
sänder ansökan. Företag som underlyder näringsskattelagen eller inkomstskattelagen för gårdsbruk ska i
regel ansöka om utbildningsavdrag av Skatteförvaltningen.

1. Arbetsgivarföretagets eller -samfundets uppgifter
FO-nummer

Arbetsgivarens namn

2. Ansökan
Försäkringsår

Genomsnittligt antal arbetstagare

Antalet utbildningsdagar som berättigar till ersättning

Antalet arbetstagare, vilka berättigar till ersättning för
1 utbildningsdag __________

2 utbildningsdagar __________

3 utbildningsdagar __________

3. Underskrift och tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter lämnas av
Datum

Telefon
Underskrift och namnförtydligande

Genom att lämna in ansökan försäkrar jag att villkoren för utbildningsersättning uppfylls och att en utbildningsplan i
enlighet med kraven i lagen har uppgjorts samt att arbetsgivaren inte har fått lönesubvention för lönekostnaderna för
de arbetstagare för vilka ersättning ansöks utifrån den ordnade utbildningen.

Anvisningar för att fylla i blanketten
Med årsverke avses det arbete som utförs under ett år av en
person som arbetar på heltid. Anställningsförhållande på viss
tid eller deltid räknas om till årsverken genom att beakta dem i
relativa andelar. Till exempel visstidsanställning under tiden
1.6–30.8 (3 månader) 0,25 årsverken. En visstidsanställd persons arbetstid ändras till årsverken med deltidsprocenten på
motsvarande sätt. Till arbetstiden för en person vars arbetstid
är 50 % motsvarar 0,5 årsverken.

Fyll i uppgifterna i för dem reserverade fälten. På grund av den
elektroniska behandlingen av blanketten beaktas inte anteckningar
utanför fälten.
Skicka blanketten utan porto till adressen
Sysselsättningsfonden
Kod 5017569
00003 Svarsförsändelse

Uppge det totala antalet utbildningsdagar som berättigar till
utbildningsersättning under försäkringsåret i ansökan. Antalet
utbildningsdagar som berättigar till utbildningsersättning kan
vara högst tre per anställd. Kalkylmässigt motsvarar en utbildningsdag 6 timmars utbildning (minst 6 timmars utbildning
berättigar till utbildningsersättning för 1 utbildningsdag, minst
12 timmars utbildning för 2 utbildningsdagar och minst 18
timmars utbildning för 3 utbildningsdagar). Utbildningsdagarna
är personliga, dvs. utbildningsdagar för olika personers utbildning kan inte räknas ihop.

Utbildningsersättning kan beviljas de arbetsgivare som inte är
berättigade till utbildningsavdrag enligt 56 § 6 mom. i lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller 10 f
§ 6 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967). Utbildningsersättning kan beviljas bland annat kommuner, församlingar,
universitet, föreningar och stiftelser. Utbildningsersättningen gäller
inte hushållsarbetsgivare.
Utbildningsersättning kan inte beviljas för utbildning på de anställda
vars lönekostnader har beviljats lönesubvention som avses i lagen
om offentlig arbetskrafts - och företagsservice (916/2012) 7 kap. 1
§.
Arbetsgivare ska ansöka om utbildningsersättning fram till slutet av
januari
det
år
som
följer
på
försäkringsåret.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden beräknar utifrån uppgifterna i ansökan beloppet av utbildningsersättningen
1.

Arbetsgivarföretagets eller samfundets uppgifter
Ange FO-numret i formen 0123456-2.

2.

Ansökan
Försäkringsåret är ett kalenderår, och ansökan gäller de utbildningar som ordnas under året. Försäkringsåret uppges
med fyra siffror (t.ex. 2019).
Uppge det genomsnittliga antalet anställda under försäkringsåret i ansökan. Det genomsnittliga antalet arbetstagare är
summan av de årsverken som arbetsgivaren låter utföra.

Specificera i ansökan hur många personer som är berättigade
till utbildningsersättning för 1, 2 och 3 dagar.
3.

Underskrift och tilläggsupplysningar
Under tilläggsuppgifter kan du ge en ytterligare utredning av
uppgifter angående ansökan. Utbildningsplaner, uppgifter på
personnivå eller andra dokument behöver inte bifogas till ansökan. Sysselsättningsfonden begär handlingarna om de
behövs.
Fyll i datum och underteckna anmälan.

Mer information om utbildningsersättningar finns på Sysselsättningsfondens webbplats www.tyollisyysrahasto.fi. Du kan
också kontakta vår kundtjänst, tfn 075 757 0500.

