RAKENNUSLIITTO ry,
PL 307
00531 HELSINKI

LIIKMEMAKSU KASSEERIMISE LEPING

Ametiühing

EHITUSALA
TÖÖTUKASSA

002

Allpool nimetatud tööandja ja töövõtja sõlmivad käesolevaga ametiühingu liikmemaksude kasseerimise lepingu, mis põhineb Soome Tööandjate Keskliidu (Suomen Työnantajain
Keskusliitto) ja Soome Ametiühingute Keskliidu (Suomen Ammattiyhdistysliittojen Keskusliitto) vahel 13.01.1969 sõlmitud lepingul ning vastavatel üleriigilistel kollektiivlepingutel.
Tööandja kasseerib Ehitusala Ametiühingu (Rakennusliitto), kohaliku ametiühinguorganisatsiooni ja Ehitusala töötukassa liikmemaksu vastavalt käesolevas lepingus toodud
liikmemaksu protsendile, mis arvestatakse töövõtja maksustatavalt palgatulult. Tööandja ei vastuta töövõtja või ametiühinguorganisatsiooni poolt väljastatud teatises sisalduvate
andmete õigsuse eest. Käesolev leping kehtib lepingu sõlmimise aegse liikmemaksuperioodi algusest kuni töösuhte lõppemiseni või kuni asjaomased organisatsioonid lepivad kokku
liikmemaksu kasseerimise lõpetamises. Lepingu katkestamise korral töövõtja poolt lõpeb lepinguline suhe katkestamisele järgneva lähima liikmemaksuperioodi lõppedes.

TÖÖANDJA

TÖÖVÕTJA

Ettevõtte nimi

Registrikood (Y-kood)

Ettevõtte aadress

Asjaajaja (maksude arvestus ja kasseerimine)

Telefon

Sihtnumber

Perekonnanimi

Üks eksemplar tööandjale
Üks eksemplar ametiühingu liikmele
Üks eksemplar ametiühingule
Üks eksemplar allorganisatsioonile

Kasseerimise algus ja allkirjastamise kuupäev

Maksuvarad kantakse žiirokontole
800013-581622
554128-210560
TA-kood

Postkontor

Kollektiivlepingu valdkond

Emakeel
Õpingute lõppemise
kuupäev

_________________________________________
Asjaajaja dokumendid vastu võtnud (kuup)

Elukutse

Soome

Rootsi

Eesti

Vene
Muu
Liikmemaksu grupp
A

TA

OA

A = töötav liige
TA=vabastatud liikmemaksu tasumisest (vanuse,
staaži jm alustel)
OA=töötav ja õppiv liige
(liitunud õpingute ajal)
TA ja OA maksavad ainult TK liikmemaksu

Eelmine ametiühing/töötukassa ja lahkumise kuupäev

Volitan Ehitusala ametiühingut või töötukassat teatama minu lahkumisest eelmisesse
ametiühinguorganisatsiooni / töötukassasse ning nõudma sealt välja mind puudutavad dokumendid.
Töövõtja allkiri

Osakond

Isikukood

Kas töövõtja ise või Eesnimi (eesnimed)
keegi tema
pereliikmetest
Sihtnumber
Postkontor
Aadress
(vanemad, lapsed,
abikaasa,
elukaaslane) on
E-posti aadress
Telefon
lepinguosalise
ettevõtte omanik /
kuulub omanike
ringi?
VOLITUS
Jah
Volitan Ehitusala töötukassat kasseerima minult Ehitusala Ametiühingu ja Ehitusala töötukassa
Ei
liikmemaksu vastavalt töötukindlustuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse sätetele. Volitus
%
kehtib kuni minu liikmeksoleku lõpuni.
Uus liige
Üleminev liige
Vana liige

Piirkondlik
organisatsioon

Liikmemaksu %
Tööandja / esindaja allkiri

Asjaajaja allkiri

_______________________________________
Lähtestage

