Esiintyjien
numerot, joille ko.
korvaus maksetaan

Suomen Muusikkojen Liitto ry
Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki
Puh. (09) 6803 4070

SELVITYS MATKA- YM. KUSTANNUKSISTA
Korvaus euroa

PALKKA/MATKALASKU nro
Työnantaja/maksaja
Orkesteri/esiintyjä
Esiintymisaika

Kokopäiväraha

kpl á

euroa

Osapäiväraha

kpl á

euroa

Yömatkaraha

kpl á

euroa

Matkustajat/oma auto:
Km-korvaus

kpl
Kuorma yli 80 kg
euroa/km x

Perävaunu
km

Matkaliput*:

Paikka

Majoituskulut*:

Matkareitti esiintymispaikalle ja -paikalta

Vuokrat (ääni/valo/auto ym.)*:

Kulkuväline

Rahtikulut*:

Matka alkoi_____/_____ _________ päättyi _____/_____ ___________

*) kuitit liitteenä

Yhteensä euroa:

Verokortin jäljennökset liitteenä

ESIINTYJÄKOHTAINEN PALKKALASKELMA
Nimi ja osoite

Henkilötunnus

Palkka

Lomakorvaus

Pid.
%

Ennakonpidätys

Eläkevak.

Tyött.-vak. Verottomat
korvaukset

Maksetaan
yhteensä

Pankkiyhteys

1

2

3

4
5

6

ALLEKIRJOITUS ________________________________ PÄIVÄYS _______/________ ____________

Suunniteltu yhdessä verohallituksen kanssa

PALKKA-/MATKALASKUN TÄYTTÖOHJEET
Yleistä
Matkakustannusten korvauksista on sovittava työnantajan kanssa työsopimusta tehtäessä.
Matkakustannuksista on esitettävä työnantajalle selvitys eli matkalasku. Verokorttien jäljennökset tulee liittää
matkalaskuun.
Matkalaskusta tulee käydä ilmi esiintymispaikka, matkareitti, matkustamistapa sekä matkan alkamis- ja päättymisajankohdat. Omalla autolla tehdystä työmatkasta on lisäksi merkittävä kilometrimäärä sekä korvauksen määrä.
Matkalaskua voi käyttää yksi muusikko tai koko orkesteri. Koska orkesterin jäsenillä voi olla eri matkakustannuk-sia,
tulee selvitykseen merkitä sen esiintyjän numero, jota kyseinen matkakustannus koskee.
Matkakustannukset
Työnantajan maksamat matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita verohallituksen vuosittain päättämin
edellytyksin ja vahvistamiin määriin asti. Voimassa olevat verovapaat korvausmäärät käyvät ilmi mm. Muusikko-lehden
Liksalistasta. Matkalaskuun on liitettävä kuitit ja muut tositteet, joiden perusteella työnantaja maksaa korvaukset.
Matkakustannuksia ovat korvaukset matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä työvälineiden ja muiden työssä
käytettävien esineiden kuljetuksesta.
Matkakustannusten korvauksen enimmäismäärä on junasta, laivasta, lentokoneesta, metrosta, raitiovaunusta, linjaautosta tai vuokra-autosta suoritettu maksu tai kilometrikorvaus oman auton käytöstä. Työntekijän omistaman tai
hallitseman auton kilometrikorvaukseen tulee lisäkorvaus perävaunusta, vähintään 80 kilon kuorman tai kooltaan
suurten esineiden kuljetuksesta tai matkustajista. Perävaunua käytettäessä ei lisäkorvausta esineiden kuljetuksesta
autossa enää voi saada.
Päiväraha
Päivärahalla korvataan ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäys, joka aiheutuu työmatkasta. Siihen ei lueta
matkustamis- eikä majoittumiskorvausta. Majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman
tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.
Muut kustannukset
Jos on sovittu, että työnantaja maksaa esimerkiksi ääni- tai valolaitevuokria tai rahtikuluja, niitä koskevat alkuperäiskuitit annetaan työnantajalle. Muussa tapauksessa kustannukset voi vaatia vähennettäväksi vasta lopullisessa
verotuksessa.
Allekirjoitus
Matkalaskun allekirjoittaa orkesterin puolesta työsopimuksen allekirjoittamiseen oikeutettu työkunnan yhdysmies.
Työntekijän/orkesterin kappale tulee säilyttää tulevaa käyttöä, kuten verotusta varten.
Lisäohjeita saat tarvittaessa Muusikkojen liitosta.

