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KORVAUSHAKEMUS VALTION VAROISTA KORVATTAVISTA MERIMIESTEN 
MATKAKUSTANNUKSISTA

1. KAIKKI HAKIJAT TÄYTTÄVÄT
Hakijan nimi

Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista (1068/2013)

Y-tunnus

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

IBAN-tilinumero Pankin BIC-koodi

Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköposti

Alus, jolla työskenteleviä hakemus koskee

Korvauskelpoiset matkakustannukset yhteensä Korvauksia haetaan yhteensä

euroa euroa

 Hakemus sisältää vain työsuhteisten työntekijöiden matkoista aiheutuneita kustannuksia

2. KAUPPA-ALUSLUETTELOON MERKITTY ALUS
 Hakemus koskee työntekijöitä, jotka työskentelevät pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä toimivalla aluksella
(laki alusten kilpailukyvyn parantamisesta 3 §:n 6 kohta)

 Alus on merkitty kauppa-alusluetteloon
(laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 4 §)

Täytetään kun työntekijän kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella:
 Alus ei toimi Suomeen säännöllisesti suuntautuvassa linjaliikenteessä

Täytetään kun työntekijän kotipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella:
 Työntekijöiden työsuhteet ovat jatkuneet vähintään kuusi kuukautta ja kyseessä ovat työntekijöiden kotimatkat
 työsuhteiden päättyessä

3. MUU KUIN KAUPPA-ALUSLUETTELOON MERKITTY ALUS
 Hakemus koskee vain merimiesten vuosilomalain (433/1984) mukaisista matkoista aiheutuneita kustannuksia.

 Työntekijän kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakuutan hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi.

Hakijan allekirjoitus

Nimenselvennys ja asema yhtiössä

Paikka ja päiväys

Korvaushakemus toimitetaan käsittelyyn sähköisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä osoitteella 
www.ely-keskus.fi/asioiverkossa. Asiointilomake osoitetaan Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Kirjallinen hakemus toimitetaan osoitteeseen: 
KEHA-keskus, Keskinen maksatusalue, 
PL 136, 33101 TAMPERE

http://www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
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HAKEMUKSEN LIITTEET:

1. Luettelo työntekijöiden matkoista, joiden matka- ja ylläpitokustannuksia hakemus koskee. Luettelo voi olla 
    esimerkiksi excel-taulukko. 
  
   Luettelosta on käytävä ilmi 
           - työntekijän nimi, syntymäaika ja kotipaikka 
           - työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, kun korvausta haetaan työsuhteen päättyessä kotimatkan 
             kustannuksista, jos työntekijän kotipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella 
           - aluksen sijaintivaltio matkan alkaessa 
           - korvauskelpoiset matkakustannukset euroina työntekijäkohtaisesti. 
  
2. Ote hakijan kirjanpidosta, josta haettavat kustannukset ilmenevät. Otteen on oltava kirjanpidosta vastaavan 
    henkilön allekirjoittama. 
  
    Kustannuksilla, joista korvausta haetaan, on oltava kirjanpidossa oma seurantatunnuksensa, alatilinsä, 
    kustannuspaikkansa tai muu vastaava menetelmä, jolla voidaan erottaa kustannukset, joista korvausta 
    haetaan, hakijan muista kuluista. 
  
3. Ote kauppa-alusluettelosta, jos korvausta haetaan valtion varoista korvattavista merimiesten 
    matkakustannuksista annetun lain 1 §:n perusteella.

Lomakkeessa on mainittu korvauksen myöntämisen edellytykset. Rastittamalla asianomaisen kohdan ja 
allekirjoittamalla lomakkeen hakija vakuuttaa, että mainitut korvauksen myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 
  
Lomakkeen kohta 1. 
Lomakkeen kohdan 1. täyttävät kaikki hakijat. 
Hakijan on ilmoitettava korvauskelpoiset matkakustannukset ja haettava korvaus euromääräisinä. 
Korvauskelpoisia matkakustannuksia ovat: 
           –välittömät matkakustannukset: lento-, juna- ja linja-autolippujen kustannukset, taksin ja vuokra-auton 
             käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä korvaus oman auton käytöstä 
           –työntekijän ylläpitokustannukset: yöpymisestä ja aterioinnista matkan aikana aiheutuvat kustannukset 
           –matkan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset: matkojen käytännön järjestelyistä huolehtivan 
             matkatoimiston, matka-agentin tai vastaavan tahon kustannukset. 
  
Arvonlisävero ei ole korvauskelpoinen kustannus, jos hakijalla on mahdollisuus vähentää arvonlisävero omassa 
verotuksessaan. Tällöin korvauskelpoiset matkakustannukset on ilmoitettava ilman arvonlisäveron osuutta. 
  
Haettava korvaus on 50 % korvauskelpoisista kustannuksista.  
  
Lomakkeen kohta 2. 
Lomakkeen kohdan 2. täyttävät hakijat, jotka hakevat korvausta valtion varoista korvattavista 
matkakustannuksista annetun lain 1 §:n perusteella. Tällöin kyseessä on kauppa-alusluetteloon merkitty alus.  
  
Kohdan täyttämisessä on huomattava, että siihen merkittävät tiedot vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä 
työntekijä, jonka kotipaikka on Euroopan unionin alueella/Euroopan talousalueella tai näiden ulkopuolella. 
  
Lomakkeen kohta 3. 
Lomakkeen kohdan 3. täyttävät hakijat, jotka hakevat korvausta valtion varoista korvattavista 
matkakustannuksista annetun lain 2 §:n perusteella. Tällöin kyseessä on muu kuin kauppa-alusluetteloon 
merkitty alus, ja hakemus koskee vain merimiesten vuosilomalain mukaisista matkoista aiheutuneita 
kustannuksia.

TÄYTTÖOHJE
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KORVAUSHAKEMUS VALTION VAROISTA KORVATTAVISTA MERIMIESTEN MATKAKUSTANNUKSISTA
1. KAIKKI HAKIJAT TÄYTTÄVÄT
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista (1068/2013)
Korvauskelpoiset matkakustannukset yhteensä
Korvauksia haetaan yhteensä
euroa
euroa
2. KAUPPA-ALUSLUETTELOON MERKITTY ALUS
(laki alusten kilpailukyvyn parantamisesta 3 §:n 6 kohta)
(laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 4 §)
Täytetään kun työntekijän kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella:
Täytetään kun työntekijän kotipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella:
 työsuhteiden päättyessä
3. MUU KUIN KAUPPA-ALUSLUETTELOON MERKITTY ALUS
Vakuutan hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi.
Hakijan allekirjoitus
Nimenselvennys ja asema yhtiössä
Korvaushakemus toimitetaan käsittelyyn sähköisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä osoitteella
www.ely-keskus.fi/asioiverkossa. Asiointilomake osoitetaan Pohjanmaan ELY-keskukselle.
Kirjallinen hakemus toimitetaan osoitteeseen:
KEHA-keskus, Keskinen maksatusalue,
PL 136, 33101 TAMPERE
HAKEMUKSEN LIITTEET:
1. Luettelo työntekijöiden matkoista, joiden matka- ja ylläpitokustannuksia hakemus koskee. Luettelo voi olla
    esimerkiksi excel-taulukko.
 
   Luettelosta on käytävä ilmi
           - työntekijän nimi, syntymäaika ja kotipaikka
           - työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, kun korvausta haetaan työsuhteen päättyessä kotimatkan
             kustannuksista, jos työntekijän kotipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
           - aluksen sijaintivaltio matkan alkaessa
           - korvauskelpoiset matkakustannukset euroina työntekijäkohtaisesti.
 
2. Ote hakijan kirjanpidosta, josta haettavat kustannukset ilmenevät. Otteen on oltava kirjanpidosta vastaavan
    henkilön allekirjoittama.
 
    Kustannuksilla, joista korvausta haetaan, on oltava kirjanpidossa oma seurantatunnuksensa, alatilinsä,
    kustannuspaikkansa tai muu vastaava menetelmä, jolla voidaan erottaa kustannukset, joista korvausta
    haetaan, hakijan muista kuluista.
 
3. Ote kauppa-alusluettelosta, jos korvausta haetaan valtion varoista korvattavista merimiesten
    matkakustannuksista annetun lain 1 §:n perusteella.
Lomakkeessa on mainittu korvauksen myöntämisen edellytykset. Rastittamalla asianomaisen kohdan ja allekirjoittamalla lomakkeen hakija vakuuttaa, että mainitut korvauksen myöntämisen edellytykset ovat olemassa.
 
Lomakkeen kohta 1.
Lomakkeen kohdan 1. täyttävät kaikki hakijat.
Hakijan on ilmoitettava korvauskelpoiset matkakustannukset ja haettava korvaus euromääräisinä.
Korvauskelpoisia matkakustannuksia ovat:
           –välittömät matkakustannukset: lento-, juna- ja linja-autolippujen kustannukset, taksin ja vuokra-auton
             käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä korvaus oman auton käytöstä
           –työntekijän ylläpitokustannukset: yöpymisestä ja aterioinnista matkan aikana aiheutuvat kustannukset
           –matkan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset: matkojen käytännön järjestelyistä huolehtivan
             matkatoimiston, matka-agentin tai vastaavan tahon kustannukset.
 
Arvonlisävero ei ole korvauskelpoinen kustannus, jos hakijalla on mahdollisuus vähentää arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tällöin korvauskelpoiset matkakustannukset on ilmoitettava ilman arvonlisäveron osuutta.
 
Haettava korvaus on 50 % korvauskelpoisista kustannuksista. 
 
Lomakkeen kohta 2.
Lomakkeen kohdan 2. täyttävät hakijat, jotka hakevat korvausta valtion varoista korvattavista matkakustannuksista annetun lain 1 §:n perusteella. Tällöin kyseessä on kauppa-alusluetteloon merkitty alus. 
 
Kohdan täyttämisessä on huomattava, että siihen merkittävät tiedot vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä työntekijä, jonka kotipaikka on Euroopan unionin alueella/Euroopan talousalueella tai näiden ulkopuolella.
 
Lomakkeen kohta 3.
Lomakkeen kohdan 3. täyttävät hakijat, jotka hakevat korvausta valtion varoista korvattavista matkakustannuksista annetun lain 2 §:n perusteella. Tällöin kyseessä on muu kuin kauppa-alusluetteloon merkitty alus, ja hakemus koskee vain merimiesten vuosilomalain mukaisista matkoista aiheutuneita kustannuksia.
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