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Verohallitus vahvistaa erikseen vuosittain päivärahan ja kilometrikorvauksen suuruuden ja myös valvoo maksujen oikeellisuuden. On 
siis erittäin tärkeää, että matkan alkamis- ja päättymisajat merkitään tarkasti. Päivärahan määrä lasketaan matkavuorokausittain. 
Matkavuorokaudella tarkoitetaan 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle. Kokopäiväraha makse- 
taan, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia, osapäiväraha yli 6 tuntia kestäneestä työmatkasta. 
Käytettäessä muuta kulkuneuvoa kuin omaa autoa, on alkuperäiset matkaliput ja kuitit liitettävä mukaan.
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