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PALKKATODISTUS Rakennus- ja maalausalalle
Työnantaja täyttää

Tyhjennä lomake

1 TYÖNANTAJAN TIEDOT
Työnantajan nimi

Y-tunnus

Työnantajan osoite

Työnantajan puhelinnumero

2 TYÖNTEKIJÄN TIEDOT
Työntekijän suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Työntekijän osoite

Ammattinimike

3 TYÖSUHTEEN TIEDOT

Työehtosopimusala

Määräaikainen ajalla

Lomautuksen alkamispäivä

Toistaiseksi voimassa oleva, alkamispäivä
Toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen päättymispäivä, jos työsuhde on päättynyt
Työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika alalla
viikossa
kuukaudessa
tuntia
Työsopimuksen mukainen työaika
tuntia
viikossa
kuukaudessa
Palkkaustapa
urakka- / palkkiopalkka
tuntipalkka
€/h
€

kuukausipalkka

€/kk

4 PALKKATIEDOT ANSAINTA-AJALTA (kts. ohjeet s. 2)
Palkkakertymä 26 kalenteriviikolta Palkkakertymä ajalta
4.1 Palkka ansaittu ajalta
–
–
20
20
/
20
/
/
/

muu, mikä
Viimeiseltä palkanmaksukaudelta

20

/

20

–

/

20

4.2 Palkanmaksupäivä (pp/kk/vvvv)
4.3 Veronalainen palkka

(sis.lomarahan ja palkanosan 7,7 %)

4.4 Rakennusalan lomaraha 18,5 %
4.5 työajanlyhennys- ja arkipyhäkorvaus 7,7 %
4.6 Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyy urakkapohjarahoja, tulospalkkioita, tuotantopalkkioita, osinkoja, palvelusvuosia, erorahaa tms.
Ei
Kyllä
Laji
Määrä
Ansainta-aika
Maksupäivä

5 VUOSILOMATIEDOT
5.1 Lomanmääräytymisvuosi 1.4.

–31.3.

5.1.1 Lomanmääräytymisvuoden ansio
5.2 Lomanmääräytymisvuosi 1.4.

pv

Lomapäiviä kertynyt

Lomapäiviä pidetty
Lomapäiviä pitämättä

€, josta lomarahan määrä 18,5 %
–31.3.

5.2.1 Lomanmääräytymisvuoden ansio

€
pv

Lomapäiviä kertynyt

pv
pv

Lomapäiviä pidetty
Lomapäiviä pitämättä

€, josta lomarahan määrä 18,5 %

pv
pv

€

5.3 Vuosiloman pitoaika
5.4 Milloin vuosiloma-ajan palkka on maksettu? (pp/kk/vvvv)
5.5 Miltä ajalta kertyneestä palkasta kohdan 4.4. lomaraha 18,5 % on maksettu (pp/kk/vvvv-pp/kk/vvvv)?
5.6 Onko pitämättömien lomapäivien pitämisestä myöhemmin sovittu?
Postiosoite
PL 116
00531 HELSINKI

Käyntiosoite
Hakaniemenranta 1
00530 HELSINKI

Ei

Palvelunumero
020 690 455
ma–pe 8.30–15.00

Kyllä; loma pidetään
Kotisivut ja eAsiointi
a-kassa.fi

Y-tunnus
0568870-5
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PALKKATODISTUS Rakennus- ja maalausalalle
Työnantaja täyttää
6 PALKATTOMAT TYÖSTÄ POISSAOLOT
Palkattomat poissaolot ajalta
(pp/kk/vvvv–pp/kk/vvvv)

7 ALLE 18-TUNTISET TYÖVIIKOT
Kohdan 4 kertymäaikoihin sisältyy kalenteriviikkoja, joiden palkallinen työaika on alle 18 tuntia (esim. palkallinen sairauspoissaolo on palkallista työaikaa)
Ei
Kyllä. Tarkennan tiedot alla olevaan taulukkoon.
Kalenteriviikon
Vuosi
Minuuttia
numero
Työaika tuntia

Veronalainen ansio ilman lomarahaa / -korvausta

8 LISÄTIETOJA

9 TODISTUKSEN ANTAJA
Jos palkanlaskenta on ulkoistettu, palveluntuottajan nimi ja yhteystiedot
Todistuksen antajan nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus

OHJEET:

1. Kohdan 4 palkkatiedot ilmoitetaan vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta, joiden työaika on ollut tai palkkaa on maksettu vähintään 18 tunnilta viikossa. Jaksoon
sisältyvät poissaolot ja alle 18-tuntiset työviikot tulee ilmoittaa kohdassa 6 ja 7. Mikäli työntekijällä ei ole yhtään vähintään 18-tuntista työviikkoa 28.12.2013 jälkeen (syynä palkattomaan aikaan esim. pitkä palkaton sairausaika, vanhempainvapaa tms.), palkkatiedot ilmoitetaan täydeltä 34 kalenteriviikolta.
2. Kohdan 4.2 palkanmaksupäivä ilmoitetaan maksupäiväperusteisen sovitellun päivärahan maksamista varten työntekijän tehdessä osa-aikatyötä tai työsuhteen
kestettyä enintään kaksi viikkoa.
3. Kohdan 4.3 palkkatiedot ilmoitetaan ajanjaksolta, jonka aikana työ on tehty, riippumatta siitä, milloin palkka on maksettu.
4. Kohdan 4.4 veronalaisella palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, myös täyttä sairausajan palkkaa. Palkkaan luetaan myös asunto-, ruoka-, ym. luontoisetujen verotusarvo. Luontoisetujen verotusarvo jaksoittain tulee ilmoittaa lisätiedoissa.
5. Mikäli kohdan 4.3 palkasta ei ole peritty työeläke- ja/tai palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua, ilmoitetaan se kohdassa 8 Lisätietoja.
6. Kohdan 4.4 lomarahalla tarkoitetaan lomapalkan, lomakorvauksen ja lomaltapaluurahan muodostamaa kokonaisuutta.
7. Ilmoita kohdassa 8 Lisätietoja, mikäli lomaraha 18,5 % on maksettu jokaisen palkanmaksun yhteydessä tai jos lomarahasta on maksettu kesälomaosuutta vastaava määrä (14 %) ennen kesäloman alkamista ja talvilomaosuutta vastaava määrä (4,5 %) ennen talviloman alkamista.

Tulosta

Postiosoite
PL 116
00531 HELSINKI

Käyntiosoite
Hakaniemenranta 1
00530 HELSINKI

Palvelunumero
020 690 455
ma–pe 8.30–15.00

Kotisivut ja eAsiointi
a-kassa.fi

Y-tunnus
0568870-5

