
JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY           MATKALASKU
Yliopistonkatu 18 D 67, 40100 Jyväskylä            Laskunro _________
www.jyps.fi                        Lasku maksettu ____  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tutustu tarvittaessa seuran talousohjesääntöön ennen täyttämistä!

MAKSUN SAAJAN TIEDOT

   Sukunimi:  Etunimet: 

   Henkilötunnus:  Osoite: 

   Puhelin:  Sähköposti: 

   Verotuskunta:  IBAN-tilinumero:

TIEDOT MAKSUSTA

   Matkapäätöksen tekijä:   

   Matkan/matkojen tarkoitus:  

   Kertaluonteisen ajon lähtö/paluuajat (kun lasku koskee yksittäistä pitkää matkaa tai retkeä)

   Lähtö:  /  201  klo  Reitti: 

   Paluu:  /  201  klo   Reitti: 

   Jatkuvaluonteiset matkat ajalta (enintään kk): 

MATKAKULUT      € / km         km          Summa

   Pyörä  0,10 € / km                   €

   Auto                    €
– peruskorvaus  tapahtumien järjestämisestä sekä seuraa kiinteästi tukevasta toiminnasta 0,43 €/km
– peruskorvaus retkiltä (osallistuttaessa retkeläisten tai kaluston kuljettamiseen) sekä esim. edustus- ja koulutusmatkoilta 0,27 €/km
– lisäkorvaus matkustajasta 0,03 €/km, perävaunusta 0,07 €/km ja pyörien kuljettamisesta katolla 0,03 €/km
– korvaus pitkiltä retkiltä tapauskohtaisesti ja etukäteen sovitusti!

   Bussi- tai junaliput (liitä kuitit):      €     

   Muut matkakulut (liitä kuitit):        €

       Matkakulut yhteensä:            €

PÄIVÄRAHAT            € / vrk          vrk

   Kokopäiväraha (yli 10 tuntia, yli 30 tuntia jne.)    39      x                            €

   Osapäiväraha (yli 6 tuntia, yli 26 tuntia jne)                        18      x                            €

   Ateriakorvaus (yli 4 tuntia, jos ei päivärahaa eikä ateriaa)    9,75   x                            €

   Päivärahat yhteensä:            €

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT YHTEENSÄ:      €

OIKEAKSI VAKUUTTAMINEN

   Päiväys:       Allekirjoitus:____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MATKALASKUN HYVÄKSYNTÄ JA TILIÖINTI

     Allekirjoitus: _________________________ Nimenselvennös ja asema:____________________________________

     Päiväys:____________________________ TA-tilin nro ja otsikko:_________________________________________
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