
 

LISÄTIETOJA: 
- Jokaisesta eri matkasta on täytettävä oma lomake. 
- Matkaan liittyvistä muista kustannuksista esim. parkkimaksuista, korvaus haetaan maksumääräys -lomakkeella. 

 

MATKALASKU  

Nimi Osoite 

Henkilötunnus Pankki ja -tilinumero Verotuskunta 

Matkan tarkoitus (järjestäjän nimi, tilaisuuden nimi, paikka, päivämäärä): 
 
 
 
Selvitys kilometrikorvauksista ja niiden kustannuksista:  
Pvm. Matkareitti: Kulkuneuvo: 

(oma auto) 
Lisämat-
kustajat: 
lkm 

km 
yht. 

á-hinta Yhteensä 
     € 

 
 

 
 

 
 

    

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
Matkalasku päivärahoista *) 
*) Päivärahoja haettaessa on matkalaskuun liitettävä tilaisuuden ohjelma tai muu selvitys, josta selviää esim. tarjotuista aterioista.  
Ulkomaan päivärahoja haettaessa matkalaskuun on lisäksi liitettävä tarkka selvitys rajanylityksien pvm + kellonajat. 
 
Matkan alku 
(pvm ja 
kellonaika)  

loppu 
(pvm ja 
kellonaika) 

Matkakohde: Osapäivä- 
raha (kpl) 
(yli 6 h) 

Kokopäivä- 
raha (kpl) 
(yli 10 h) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

Päivärahat 
yhteensä € 

 
 

Huomautukset: 
 
 

Matkaennakko:  
 

 
 

Maksettava yhteensä:  
 

 
Allekirjoitukset ja hyväksyntä: 
Päivämäärä 
 

Laskun laatija 
 

Päivämäärä Laskun hyväksyjä 
 

Kirjanpitotili 
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