
LASKUTTAJAN TIEDOT 

MATKAERITTELY 

 

LASKE KOHTIEN 1-3 KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ €: 
Laskuttaja: 

Pvm. Allekirjoitus 

  Matkalaskun tarkistajan allekirjoitus:         Matkalaskun hyväksyjän allekirjoitus: 

Pvm. Pvm. 

Matkalasku   Perussuomalaiset rp    Kirjanpitomerkinnät:        

Tarkista verovapaiden matkakustannusten vuotuiset korvaukset: www.vero.fi  

Nimi Henkilötunnus 

Osoite 

Sähköposti 

Pankkitili Puhelin 

Matkan tarkoitus 
Matka  

alkoi pvm. 
Matka  

alkoi klo 
Matka 

päättyi pvm. 
Matka 

päättyi klo Matkareitti: mistä - mihin Matkapvt 
kpl 

Km/oma 
auto 

Matkapvt/kilometrit yhteensä 

KOTIMAAN Kokopäivä 
kpl 

Osapäivä 
kpl 

Ilmaisateriat 
kpl 

á-hinta/ 
päivä *) Yhteensä € 

ULKOMAAN 

Päiväraha 

Päiväraha 

Päiväraha 

Päiväraha 

Yhteensä €

Kulkuneuvo/lisämatkustaja Km-määrä 
yht. 

á-hinta/ 
km **) Yhteensä € 

Oma auto 

Lisämatkustaja/kuorma 

Yhteensä € 

Alkuperäiset kuitit liitettävä lomakkeen mukaan Tositteita/kpl Yhteensä € 

Taksi, juna, linja-auto, metro, lento ym. 

Pysäköinti 

Majoitus 

Neuvottelu, kokous, edustus ym. 

Muut kulut 

Yhteensä kpl/€

MATKALASKU 2023 

1. PÄIVÄRAHAT

2. KM-KORVAUS OMAN AUTON KÄYTÖSTÄ

3. MUUT MATKAKULUT

http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
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