
1. Henkilötiedot
Sukunimi Etunimet
Katuosoite Postinro
Työpuhelin Kotipuhelin
GSM S-posti
Pankki Tilinro
H-tunnus Y-tunnus

2. Matkaa koskevat tiedot
Alkoi pvm Päättyi pvm Lkm á-hinta Yhteensä

klo klo

*) lisämatkustajien lukumäärä

3. Palkkioita koskevat tiedot (palkkaohjelma laskee ennakonpidätyksen ym. vähennykset)
Pvm Vuosipalkkio Tunnit á-hinta Yhteensä

5. SML:n toimisto täyttää

Lisä%
Voimassa alkaen Verotuskunta

Eläkevakuutuslaji Eläkevakuutusmaksu %
Työttömyysvakuutus Tapat. vak.maksu %

Palkkalaji Kpl á-hinta Tili Kust.paikka

MATKA- JA PALKKIOLASKU

Päivämäärä Matka- ja palkkiolaskun hyväksyjän allekirjoitus

4. Päiväys ja laskun laatijan allekirjoitus
Päivämäärä Vakuutan edellä antamani tiedot oikeaksi

Sivutoimi [   ]

Lisätiedot:

Perus%

Päätoimi [   ]

Laskun esittäjän täytettävä kohdat 1 - 4
Palkkion maksua varten liitteeksi kopio verokortista

Yksi matkatapahtuma yhdelle lomakkeelle

Lisäselite

Tehtäväkuvaus (kokous, asiantunt., luento, sävellys, muu)

Henkilönumero Maksupäivä

Portaikko [   ] Kumulatiivinen [   ] Normaali [   ]Verotiedot:
Vuosituloraja Vuosituloraja

Yhteensä

Polttoaine- ja pysäk.kuitit (liitteeksi laskun taakse)
Muut korvaukset (kuitit tai lisäselv. laskun taakse)

Ajokilometrit (lisämatkustajien lkm *)
Majoituslaskut (kuitit liitettävä laskun taakse)
Juna- ja bussiliput (liitteeksi laskun taakse)
Taksikuitit (liitteeksi laskun taakse)

Matkan tarkoitus, lähtö- ja saapumiskohteet

Kokopäiväraha
Osapäiväraha
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