Matka- ja kululasku Hämeenlinnan alueen partiolaiset ry:lle
Nimi:

Pankkitili:
Puhelin:

Lähiosoite:
Postinro ja -toimipaikka

Jäsennro:

Matkan / kulun tarkoitus (tapahtuma, aika, paikka, osallistujamäärä, tarkempi syy):

Matkareitti
PVM

Lähtö, klo

Tulo, klo

Mistä mihin

Kulkuneuvo

km yhteensä
Paikka

km

á

€ yht.

Aika

Allekirjoitus
(nimen selvennys)

Laskun hyväksynyt
(nimen selvennys)

Kulukuitit (liitteenä)
Kokoustarjoilut
Muut ruuat
Postikulut
Kopiointi
Tarvikkeet
Vuokrat
Muut
Matkakulut (siirto ylhäältä)
yhteensä

Katso ohjeet seuraavalta sivulta!

€

€

Kustannusten korvauskäytäntö
Ohje Hämeenlinnan alueen partiolaisille. Voimassa 1.4.2016 alkaen.
Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta se on aina tulostettava ja allekirjoitettava, mikäli liitteeksi tulee kuitteja. Pelkkä
matkakorvauslasku, johon ei liity kuitteja, voidaan toimittaa myös sähköisesti. Lomakkeen kaikki kentät on täytettävä.

Korvaukseen oikeutetut
Tämän ohjeen mukaisiin korvauksiin ovat oikeutettuja HAP ry:n hallituksen erikseen nimeämät henkilöt. Korvauksien maksamisen
edellytys on, että kulut liittyvät hyväksyttyyn talousarvioon ja toimitasuunnitelmaan. Korvaukset maksetaan vain, mikäli laskun tekijällä on
kuluvan vuoden jäsenmaksu maksettuna.

Korvauksen hakeminen
Laskut tulee toimittaa välittömästi matkan tai tapahtuman jälkeen tapahtuman talousvastuulliselle johtajalle hyväksyttäväksi tai tällaisen
puuttuessa suoraan rahastonhoitajalle, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Joulukuun laskujen ehdoton takaraja on tammikuun 4.
päivä. Laskut veloitetaan HAP:n matka- ja kulukorvauslomakkeella, joita saa sähköisenä osoitteesta http://hap.partio.fi. Lomakkeeseen
liitetään alkuperäiset matkaliput ja muut toisitteet kustannuksista, joita lomakkeella on veloitettu. Jokainen matka laskutetaan omalla
laskulomakkeellaan, paitsi kun samaan asiaan liittyviä matkoja on useita lähekkäin.

Matkakustannukset
Matkakustannusten korvaamiesta hallitus päättää tapauskohtaisesti etukäteen. Matkustaminen tulee pääsääntöisesti tapahtua halvinta
mahdollista tapaa käyttäen esim. kimppakyytejä suosimalla. Matkakustannukset korvataan VR:n perusluokan (ent. II-luokka) tai linjaautotaksan mukaan kuittia vastaan. Oman auton käytöstä korvataan enintään HAP:n hallituksen vahvistama korvaus - tällä hetkellä 22
senttiä kilometriltä. Matkakorvaus voidaan maksaa vain, jos lomakkeen kaikki kentät on täytetty.

Muut kulukorvaukset
Muut kohtuulliset kulut korvataan kuittien tai muun luotettavan kirjanpidon mukaan.

Muuta huomioitavaa
Taloudellisia sitoumuksia HAP:n puolesta voivat tehdä vain HAP:in viralliset nimenkirjoittajat.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina kysyä etukäteen!
HAP ry:n rahastonhoitaja (2018)
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