
FINNILCO ry  LASKU 
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki  

Nimi  

       
Henkilötunnus 

      

Osoite 

      
Postino 

      
Postitoimipaikka 

      
Veroprosentti 

      

BIC (pankkiyhteys) 

      
IBAN-tilinumero 

      
Matkan tarkoitus 

      

MATKAKORVAUKSET 
Pvm                           Ajoreitti                                                                                            ajoneuvo          km                á €               € 

                                    

                                    

                                    

                                    

 
MAJOITUSKORVAUKSET   
Pvm                           Majoitusliikkeen nimi                                                                                                                                         € 

                  

                  

                  

                  

                  

 
PÄIVÄRAHAT (matka-aika ilmoitettava) Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta 
tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. 
Matka alkoi, pvm klo                  Matka päättyi, pvm klo           Paikkakunta / maa                                    Päiviä          á €                € 

                                    

                                    

                                    

                                    

      
MUITA KULUJA   
Luentopalkkiot, materiaalit, taksimaksut, postimaksut yms.                                                                                                                € 

             
 
 

 
 

 
KILOMETRIKORVAUS 
MATKUSTAJA 

Yleinen                             Ilcoyhdistys 
  0,46 € / KM                            0,23 € / KM 
  0,03 € / KM                            0,05 € / KM 

PÄIVÄRAHA 45,00 €                                  22,50 € 
OSAPÄIVÄRAHA 20,00 €                                  10,00 €  
YÖMATKARAHA 13,00 €                                    6,50 € 
ATERIAKORVAUS 11,25 €                                    5,50 € 

 
Työntekijöiden ja luennoitsijoiden osalta noudatetaan yleisiä Verohallinnon vuosittain 
vahvistamia korvaussummia.  
Sivutuloverokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle. Verokortin tai sen valokopion esittäminen 
riittää. Ellei työntekijä esitä korttia, työnantajan on toimitettava ennakonpidätys 60 %:n 
suuruisena. 

 
YHTEENSÄ 

 

      
 
. /. ENNAKONPIDÄTYS 

 
      

 
. /. MATKAENNAKOT 

 
      

 
MAKSETAAN € 

 
      

 
 
PAIKKA        PVM                       PAIKKA        PVM       
 
 

   
Laskuttajan allekirjoitus   Laskun hyväksyjän allekirjoitus 

 

Liitteet (kuitit ym. tositteet)         kpl 
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