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 Matkapalveluntarjoajan nimi ja y-tunnus 
      

Puhelin 
      

Yhteyshenkilön nimi 
      

Sähköposti ja internet 
      

 

Bruttomääräinen matkapalveluyhdistelmien myynti (€)         

Lähtökuukausi Lähtövuosi Toteutuneet matkat € Matkustajien määrä Lahjakortit € 
 Toteutuneet matkat 

Ilmoita sarakkeessa (täysinä euroina) kaikki 
maksut, jotka kerättiin 
matkapalveluyhdistelmistä ko. kuukauden 
aikana alkaneiden matkojen osalta. 
 
Matkustajien määrä 
Ilmoita sarakkeessa matkustajien 
kokonaismäärä ko. kuukauden aikana 
alkaneiden matkojen osalta. 
 
Lahjakortit  
Ilmoita sarakkeessa (täysinä euroina) 
lunastamattomien lahjakorttien kokonaisarvo. 
 
Tilintarkastaja suorittamillaan 
tarkastustoimenpiteillä vahvistaa vain 
Toteutuneet matkat € ja Lahjakortit € 
(kirjanpitäjä, mikäli yritys ei ole 
tilintarkastusvelvollinen, TTL 1141/2015). 

Tammikuu      

Helmikuu      

Maaliskuu      

Huhtikuu      

Toukokuu      

Kesäkuu      

Heinäkuu      

Elokuu      

Syyskuu      

Lokakuu      

Marraskuu      

Joulukuu      

 

Maksuehdot Osuus matkan hinnasta, %  
Loppumaksu, pv ennen 
matkan alkua 

Osuus myydyistä 
yhdistelmistä, % 

 Maksuehdot 
Ilmoita yleisimmin käytetyt maksuehdot (max.3 kpl). 
Osuus matkan hinnasta 
Ilmoita varausmaksun prosenttiosuus kokonaishinnasta 
Loppumaksu  
Ilmoita loppumaksun eräpäivä (pv ennen matkan alkua) 
Osuus myydyistä yhdistelmistä 
Ilmoita maksuehdon osuus kaikista varauksista prosentteina (%) 

Varausmaksu    
 

Varausmaksu    
 

Varausmaksu    
 

= 1 0 0 %  Pyöristä luvut siten, että kokonaissumma on 100% 

 

Toimitusjohtajan tai yrityksen muun nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

       

Tilintarkastajan/kirjanpitäjän allekirjoitus, nimenselvennys ja puh. 
 
      

 Paikka ja aika        Paikka ja aika       
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