VALMENTAJA- JA TOIMIHENKILÖSOPIMUKSET
Matkalaskut maksetaan valmentaja- ja toimihenkilösopimuksissa lajeittain sovittujen
päivämäärien mukaan.
Matkalaskuja maksetaan kerran kuukaudessa – poikkeuksena heinäkuu. Matkalaskut on toimitettava
kuukauden 20. päivä → maksatus on kuukauden viimeinen arkipäivä.

Ilves ry, matkalaskut lähetetään salattuna tiedostona, alla olevan ohjeen mukaisesti.

Näin lähetät salatun viestin Turvapostin käyttäjälle
ilves.toimisto@ilves.fi:
Mene sivulle www.turvaposti.fi.
Kirjoita kenttään "lähetä turvapostia vastaanottajalle" vastaanottajan sähköpostiosoite,
ilves.toimisto@ilves.fi ja klikkaa "login".
Vaihtoehtoisesti voit liittää suoraan selaimeen osoitteen
https://www.turvaposti.fi/viesti/ilves.toimisto@ilves.fi
Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu
turvapostipalvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.
Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet.
Kirjoita salasanakenttiin Ilvesmatkat
jätä täyttämättä kohta Salasanan lähetys vastaanottajalle tekstiviestillä numeroon
Klikkaa ”lähetä”.
Turvapostipalvelimelta saat vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää
vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee vastaanottajalle vasta
tämän kuittauksen jälkeen!

OHJEITA MATKALASKUN TÄYTTÄMISEKSI
Yleishyödyllisen yhteisön maksama korvaus
Tuloverolain 71 § 3 momentin mukaan matkakustannusten korvauksesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö
maksaa, on verovapaata tuloa:
1. päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
2. matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta
tehdystä matkasta. Matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla
tehdystä matkasta on verovapaata enintään 3 000 euroa kalenterivuodelta.
Matkakorvaus on verovapaata tuloa yhteisössä vapaaehtoisesti ja vastikkeetta toimivalle henkilölle.
Matka tulee tehdä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja siitä on etukäteen asianmukaisesti
päätettävä. Säännös koskee esimerkiksi urheiluseuroissa toimivien henkilöiden matkoja ohjelman
mukaisiin harjoituksiin ja kilpailuihin samoin kuin kilpailutuomareiden matkoja.
Huomatkaa, että kilometri- ja päivärahakertoimet vaihtuvat veroviranomaisten toimesta
vuosittain
2020 km kerroin on 0,43 puolipäiväraha (½ pv) 20 euroa ja kokopäiväraha (1/1 pv) 43 euroa
HUOM! 2020 tehdyt matkat tälle kaavakkeelle
2021 km kerroin on 0,44 puolipäiväraha (½ pv) 20 euroa ja kokopäiväraha (1/1 pv) 44 euroa
HUOM! 2021 tehdyt matkat tälle kaavakkeelle

Oikeus päivärahojen maksamiseen täyttyy, lähtiessäsi esim. vierasotteluihin, turnauksiin, koulutuksiin,
edestakaisen matkan ollessa yli 30 km ja lisäksi alla mainitut tuntimäärät täyttyvät:
- kun matka kestänyt yli 6 tuntia, on oikeus puolipäivärahaan
- kun matka kestänyt yli 10 tuntia, on oikeus kokopäivärahaan
Matkalasku on täytettävä huolellisesti, yläosaan kaikki pyydetyt henkilötiedot ja pankkitili
IBAN muodossa, kirjaukset harjoitusohjelman mukaisesti, kaavakkeet löytyvät www.ilvesry.fi
materiaalipankeista. Mallina on muutama kirjaus.
Työntekijöiden ohjeistus: https://www.vero.fi/syventavat-veroohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaistamatkakustannusten-korvauksista-vuonna-2021/

