Laskun saapumispäivä

Tositenumero

Maksun saaja

Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka
Pankkitiedot täydellisenä
Tehtävä, jonka perusteella korvaus maksetaan

Vuosi

2018

Matka-aika

Päivärahat
alkoi
klo

Kuukausi

Päivä

päättyi Matkan eri vaiheet aikajärjestyksessä. Lähtö- ja saapumisklo
paikkakunta.

Yhteensä:

Matka
päiviä

á

kpl

á-hinta

Korvaussumma
euroa

Yhteensä:

osapäiväraha tili 5851
kokopäiväraha tili 5851
ulkomaan päiväraha tili 5851
Kilometrikorvaukset
Kuukausi Oman auton käytön perustelut, kilometrien määrä.

Päivä

km

km-korvaukset tili 5852

á

Korvaussumma
euroa

Yhteensä:

Kilomterikorvausten lisäysperuste ja määrä

Yhteensä:

km-korv lisäys ja peruste tili 5852
Päiväys / maksun saajan
allekirjoitus
/
Päiväys / sisällön
allekirjoitus

tarkastajan

€

/
Päiväys / Laskun
hyväksyjän allekirjoitus

Korvaukset yhteensä euroa
- vähennykset

€

/
Kustannuspaikan nro

Matkakorvausten
maksuerittely

Matkalasku on toimitettava esimiehelle kuukauden viimeiseen
päivää mennessä.
Mahdolliset huomautukset, kuten esim. miksi ei ole käytetty halvinta
kulkuneuvoa, merkitään laskun loppuun. Korvausta suoritetaan
ainoastaan todellisista kustannuksista kuittien mukaan.
Matka tulee tehdä niin lyhyessä ajassa ja vähin
kokonaiskustannuksin kun se tarkoituksenmukaisesti
on mahdollista.

Projekti

tilinro

Kotien Puolesta
Keskusliitto ry

5851
5852

Maksetaan yhteensä
kustannuspai
kka
debet

10
10

Tarkistus yhteensä:

kredit
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Matkakulut
alkoi
klo

Kuukausi

Päivä

päättyi Majoitus-, ruokailu-, juna-, linja-auto-, lento-, taksi- , pysäköinti- ym.
klo
matkakulut

Tiliöinti

Korvaussumma
euroa

Päiväys / maksun saajan
allekirjoitus
/
Päiväys / sisällön
allekirjoitus
/

€

tarkastajan
Korvaukset yhteensä euroa

Päiväys / Laskun
hyväksyjän allekirjoitus

- vähennykset

€

/
Kustannuspaikan nro

Matkakorvausten
maksuerittely

Matka tulee tehdä niin lyhyessä ajassa ja vähin
kokonaiskustannuksin kun se
tarkoituksenmukaisesti on mahdollista.

Mahdolliset huomautukset, kuten esim. miksi ei ole käytetty
halvinta kulkuneuvoa, merkitään laskun loppuun. Korvausta
suoritetaan ainoastaan todellisista kustannuksista kuittien
mukaan.

Matkalasku on toimitettava esimiehelle kuukauden viimeiseen
päivää mennessä.

Projekti

tilinro

Maksetaan yhteensä
kustannuspai
kka
debet

kredit

Kotien Puolesta
Keskusliitto ry
Tarkistus yhteensä:

MAKSETTAVA KAIKKI YHTEENSÄ

