MATKALASKU 2022(täytettävä)

Laskuttajan
tiedot

Nimi

Henkilötunnus

Osoite
Ilmoitetaan vain
uudet/muuttuneet

Pankkiyhteys

Verotuskunta

tiedot

Sähköpostiosoite

Matkan
tarkoitus ja
ajankohta

Matkan tarkoitus/kokous
Lähtöpv

MATKAKORVAUKSET
Päivärahat

Lähtöaika

Paikkakunta (mistä-mihin)

Paluupv

(käytä selaimessa täyttäessäsi lomaketta desimaalierottimena pistettä)

Matkavuorokausi = 24 h

kpl/km

€/kpl

kp-tili

yhteensä €

20,00
10,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Kilometrit

0,46

0,00 €

Lisähenkilöiden kilometrit yhteensä

0,03

0,00 €

Kokopäiväraha yli 10 h (1 ateria)
50 % kokopäiväraha (2 ateriaa)
Osapäiväraha yli 6 h
50 % osapäiväraha (1 ateria)

45,00
22,50

Ulkomaan päiväraha

Kilometrikorvaukset

Kulukorvaukset

Paluuaika

%
Ulkomaan päiväraha
Perustelut oman auton käytölle, lisämatkustajien nimet:

Linja-auto/juna
Lentokone (kuitti liitettävä matkalaskuun)
Taksi (kuitti liitettävä matkalaskuun)
Pysäköinti (kuitti liitettävä matkalaskuun)
Majoituskulut (kuitti liitettävä matkalaskuun)
Muut kulut (kuitti liitettävä matkalaskuun)

MATKAKORVAUKSET YHTEENSÄ
PALKKIOT

Hallintoelinten kokouspalkkiot maksetaan muistioiden perusteella.

Vero 60 % ellei

Valtuuston ja hallituksen jäsenet, neuvottelu- valio- ja toimikuntien pj:t

verokorttia ole

Neuvottelu-, valio- ja toimikuntien jäsenet

toimitettu

Etäkokous alle 1 h

0,00 €

137 €/kokous
85 €/kokous
50 % edell.

Palkkiot (Akava ym.)

0,00 €

PALKKIOT YHTEENSÄ
MAKSUPÄIVÄT

Maksupäivät (matkalasku viimeistään liitossa)
31.3.2022 (24.3.), 30.6.2022 (20.6.), 30.9.2022 (23.9.) JA 30.12.2022 (20.12.)

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Tarkastanut

Hyväksynyt

Allekirjoita ja skannaa matkalasku kuitteineen sähköpostiosoitteeseen paivi.rissanen@agronomiliitto.fi tai postitse Agronomiliitto ry,
Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki. Täytettävä lomake löytyy www.agronomiliitto.fi/liitto/organisaatio/neuvottelu- ja
valiokunnat tai toimikunnat

Korvaus oman kulkuneuvon käyttämisestä
Omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan matkakustannusten korvausta
0,46 senttiä kilometriltä. Kilometrikorvaus suoritetaan kutakin lisähenkilöä
kohti 3 sentillä korotettuna.
Päivärahat

Kokopäiväraha suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 10 tuntia.
Kokopäivärahan suuruus on 45,00 €/matkavuorokausi. Maksuton
muonitus (2 ateriaa) alentaa kokopäivärahaa 50 % (22,50 €)
Osapäiväraha suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 6 tuntia.
Osapäivärahan suuruus on 20,00 €/matkavuorokausi. Maksuton muonitus (1 ateria) alentaa osapäivärahaa 50 % (10,00).
Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden (=24 h)
ajan ja virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden
yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan, ja yli kuudella
tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan.

Majoittumis- ja hotellikorvaukset
Majoittumiskorvaus suoritetaan laskun mukaan.

