
Matkalasku
orNmvP

sunnutölikneHimin najatsuktaM Puhelin

Osoite

Matkan tarkoitus ja kohde

Missä ominaisuudessa matkalla

Linja-auto, juna, lentokone   Tositteet oheistettava

 
€

Kilometrikorvaus

Pvm €

á €

á €

Km

Päivärahat
Alk. pvm ja klo

Yhdistys maksaa matkalaskua vastaan matkasta aiheutuneet kulut 
halvinta kulkuneuvoa käyttäen, joitakin tapahtumista maksetaan 
päivärahaa. 
Jos matkaan sisältyy ilmainen ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, 
osapäiväraha/yksi ateria), päivärahan suuruus puolittuu. 

Tarjotut ateriat

1. matkavuorokausi kpl

€

PäiviäPaikkakunta Päätt. pvm ja klo

Taksi   Tositteet oheistettava

 
Pvm €

Majoittumiskorvaus   Tositteet oheistettava 
Pvm €Majoitusliike

Muut kulut, ei edustuskulut   Tositteet oheistettava  
Pvm €

Maksutapa

IBAN-tilinumero

MaksajaBIC-koodi

Maksupvm

Tositteita kpl Matkustajan allekirjoitus

Käteissuorituksen kuittaus

käteinen pankkiin

Matkakulut yht. Tark.

Hyv.

Kirj.Suoritus €

./. ennakko

Yhteensä, € Toimiston merkinnät
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2. matkavuorokausi kpl
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4. matkavuorokausi kpl
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