Tyhjennä lomake

PALKKATODISTUS
RAKENNUS- / MAALAUSALALLE

Työttömyyskassaa varten
(Työnantaja täyttää)
Puutteellisesti täytetty palkkatodistus viivästyttää käsittelyä.
Palkkatodistus lähetetään työntekijän omaan työttömyyskasssaan.
Tutustu sivulta 2 löytyviin täyttöohjeisiin.
1 TYÖNANTAJA
Työnantajan nimi

Y-tunnus

Työnantajan osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

2 TYÖNTEKIJÄ
Suku- ja etunimet
Henkilötunnus

Ammattinimike

3 TIEDOT TYÖSUHTEESTA
Toistaiseksi voimassaoleva

Alkamispäivä

Määräaikainen

Lomautuksen alkamispäivä

Päättymispäivä

Luontoisetuja on käytössä lomautuksen aikana
Ei
Kyllä, verotusarvo:

€/kk

Työsuhteeseen sovellettu työehtosopimus
Työsopimuksen mukainen työaika
tuntia
Palkkaperuste
tuntipalkka

€/h

viikossa

urakka-/palkkiopalkka

€

kuukaudessa

vuodessa

kuukausipalkka

€/kk

muu, mikä

4 PALKKATIEDOT

4.1. Palkka ansaittu ajalta

/

20

–

/

Viimeiseltä palkanmaksukaudelta

Palkkakertymä 26 viikolta

Palkkakertymä 34 viikolta

/

20

20

–

/

/

20

20

–

/

20

4.2. Ennakkopidätyksen alainen palkka
(sis. lomarahan, työajanlyhennys- ja
arkipyhäkorvauksen)

€

€

€

4.3. Rakennusalan lomaraha

€

€

€

4.4. Työajanlyhennys- ja arkipyhäkorvaus, palkanosa 7,7 %

€

€

€

4.5. Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyy tulospalkkioita, tuotantopalkkioita, voittopalkkioita, bonuksia, tantiemeja, optioita, osinkoja, henkilöstörahastoosuuksia, palvelusvuosilisä tms.
ei
kyllä
Ansainta-aika

Määrä

Laji

Maksupäivä

€
€
4.6. Vuosiloman pitoaika
4.7. Lomakertymä
1.4.__________ - 31.3. __________ pv __________

pidetty:

EI __________ pv

KYLLÄ __________ pv

lomanmääräytymisvuoden ansio ______________€

1.4.__________ - 31.3. __________ pv __________

pidetty:

EI __________ pv

KYLLÄ __________ pv

lomanmääräytymisvuoden ansio ______________€

4.8. Milloin vuosiloma-ajan palkka on maksettu?
4.9. Minkä ajan palkkakertymistä rakennusalan lomaraha (kohta 4.3) on maksettu?
4.10. Työsuhteen päättyessä on maksettu tai tullaan maksamaan (ilmoita maksupäivä) irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi muuta korvausta tai erorahaluonteisia
korvauksia (esim. kultainen kädenpuristus) tms.?
ei

kyllä

/

4.11. Palkasta on pidätetty työeläkemaksu
ei
kyllä

20

Korvauksen laji

Palkasta on pidätetty palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
ei
kyllä
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Määrä

€

PALKKATODISTUS

Muista allekirjoittaa lomake!

RAKENNUS- / MAALAUSALALLE

Työttömyyskassaa varten
(Työnantaja täyttää)

5 PALKATTOMAT TYÖSTÄ POISSAOLOT
Palkattomat poissaolot ajalta
(pp/kk/vvvv–pp/kk/vvvv)

Syy

/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

6 ALLE 18-TUNTISET TYÖVIIKOT
Kertymäaikoihin sisältyy kalenteriviikkoja, joissa työaika on alle 18 tuntia
ei

kyllä

Vuosi

Jos kertymäaikoihin sisältyy alle 18 tunnin työviikkoja, täytetään alla olevaan taulukkoon
viikkokohtainen erittely alle 18 tunnin työviikoista. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä.
Työaika
tuntia

Kalenteriviikon numero

minuuttia

Ennakonpidätyksenalainen palkka € (sisältyy kohdan 4.2. palkkaan)

7 LISÄTIETOJA

8 TODISTUKSEN ANTAJA
Jos palkanlaskenta on ulkoistettu, palveluyrityksen nimi ja yhteystiedot
Todistuksen antajan nimi

Puhelin (myös suunta)

Faksi (myös suunta)

Sähköposti
Paikka

Päivämäärä

/

Allekirjoitus

20

OHJEET:
1. Palkka ilmoitetaan ajanjaksolta, jona työ on tehty, riippumatta siitä, milloin palkka on maksettu.
2. Ennakonpidätyksen alaisella palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, myös sairasajan palkkaa. Palkkaan luetaan myös asunto-, ruoka-, ym. luontoisetujen
verotusarvo.
3. Rakennusalan lomaraha sisältyy ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan. Vuosiloman ajankohdat ilmoitetaan siltä osin kuin loma-aika sijoittuu palkkatodistuksen
kertymäaikaan.
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