
KÄRSÄMÄEN KUNTA HAKEMUS TYÖMATKATUESTA
Haapajärventie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT (kaikki kohdat täytettävä, muista allekirjoitus ja liitteet)

Hakijan suku- ja etunimet Henkilötunnus

Osoite

Kotipaikka 1.1. - 31.12.2020 Puhelinnumero(t)

Pankki ja tilinumero (IBAN-muodossa)

TYÖHÖN LIITTYVÄT TIEDOT
Työnantaja Työpaikkakunta

Työaika (kk) Työmatkan pituus yhteen suuntaan (km)

Kulkuneuvo Kaikki matkakustannukset yhteensä 1.1. -31.12.2020

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus

          

      

 Sähköpostiosoite     

Lomakkeessa kerättyjä tietoja käytetään vain kyseessä olevan asian käsittelyyn.

LIITTEET:
   Kopio verottajan hyväksymistä matkakustannuksista (Verotuspäätös)
   Verokortti
   Työnantajan todistus työsuhteen kestosta

Korvaus tulee hakea 28.10.2021 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.
TYÖMATKATUEN MYÖNTÄMISEHDOT

1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.

2. Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräy-tyy kotikuntalain 2 §:n ja 
verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.

3. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnanta-jan antamalla 
todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.

4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Vuonna 2021 tuki myönnetään 
vuoden 2020 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoituk-seen varattu summa jaetaan tukeen 
oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä 
on rajoitettu 600 euroon.

5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksy-män matkakustannusten 
vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa.

6. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.

7. Tuki on saajalleen veronalaista tuloa.

Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, kunnanjohtaja, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄ-MÄKI, tai suojattuna 
sähköpostina menemällä sivulle www.turvaposti.fi kirjoita kenttään ”lähetä turvapos-tia vastaanottajalle” vastaanottajan 
sähköpostiosoite ja klikkaa ”lähetä”, seuraa sivuston antamia ohjeita. Huom. lähetys on kuitattava lopuksi omasta 
sähköpostiosoitteestasi. Lisätietoja asiasta antaa kunnansih-teeri puh. 044-445 6804.

Saapunut pvm:

Päätöksen saa lähettää minulle sähköpostitse
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