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KULUKORVAUSLOMAKE VAIHTO-OPPILAILLE JA ISÄNTÄPERHEILLE  
Reimbursement Form for exchange students and host families 
Lähetä kulukorvauslomake kuukauden sisällä sähköpostitse kulukorvaus@afs.org tai postitse osoitteeseen; Malminrinne 1 B, 4 krs., 00180 Helsinki. 
Liitä mukaan kuitit tai tositteet. Niistä tulee ilmetä maksettu arvonlisävero, kopio tilisiirtolomakkeesta ei riitä. Älä nido kuitteja! 
Matkakulut korvataan edullisimman kulkuneuvon mukaan. Mikäli halvin vaihtoehto on oma auto, kulukorvauksen suuruus on 42 senttiä/km ja 3 senttiä/km 
ylimääräisiltä matkustajilta. Kilometrikorvauksia varten tarvitaan henkilötunnus. Korvaus on saajalle verotettavaa tuloa. Kulukorvauksiin liittyvät tiedustelut: 
kulukorvaus@afs.org. 
 
Return the form within a month after the costs have occurred to AFS office by email kulukorvaus@afs.org or post Malminrinne 1 B, 4th floor, 00180 Helsinki. 
Please attach receipts which include the VAT. Do not staple the receipts! Students will be reimbursed for school transportation if over 3 km, medical expenses 
and travel expenses to post-arrival and end-of-stay orientations. For further information, please contact: kulukorvaus@afs.org. 
 
 
 

 

HAEN KORVAUSTA SEURAAVISTA KULUISTA 
Request for reimbursement of expenses 

Yhteensä EUR 
Total EUR 

Tili ja kustannuspaikka 
Älä täytä – do not fill 

Vaihto-oppilaan koulumatkat (jos yli 3 km) 
School transportation of the exchange student (if over 3 km) 

  

Vaihto-oppilaan suomen/ruotsin kielen kurssi (max. EUR 
80/oppilas) 
Finnish/Swedish lessons of the exchange student (max. EUR 
80/student) 

  

Vaihto-oppilaan matkakulut tulo- tai loppuorientaatioon 
Travel costs of the exchange student to the post-arrival or end-of-
stay orientation 

  

Vaihto-oppilaan lääkärikulut (muista liittää mukaan lääkärin 
täyttämä Medical Report-lomake) 
Medical expenses of the exchange student (remember to attach the 
filled Medical Report form) 

  

Vaihto-oppilaan nimi 
Name of the exchange student 

 Maa 
Country 

 

Tilinhaltijan nimi  
Account holder´s name 

 

Tilinumero  
Account number 

 

Puhelin  
Telephone 

 

Sähköposti  
Email 

 

Henkilötunnus  
(vain jos kyseessä km-korvaukset) 
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