
01.01.16 

REISEREGNING  
Innleveringsfrist 20. i hver måned 

Reiseregning må leveres fortløpende og senest innen 2 mnd. pga. refusjonskrav mva. Reiseregninger med manglende informasjon 
vil bli returnert. Beløp som mangler bilag strykes. 

Fødselsnummer 
 

Ansattnr. Navn (etternavn – fornavn) Måned År 

Adresse 
 

Postnr. Poststed Skattekommune Bankkontonr. 
 

 
Reisen gjelder 
 

Type overnatting: 
 

Navn/adresse overnattingssted: 
 

Reisen startet Reisen sluttet Reiserute Skyssmiddel Passasjer ved 
bruk av egen bil Dato Kl. Dato Kl. 

       
       

 
   SPESIFIKASJON AV REGNING. Fyll ut hvite felt. 

 
 LA Beskrivelse Antall 

(sum fra 
reiseregn.) 

Beløp Art Ansvar Tjeneste Wbs 
 

 459 Km-godtgjørelse El-bil   116080    

Bi
lg

od
tg

jø
re

lse
 460 Km-godtgjørelse   116080    

464 Passasjertillegg   116080     
463 Tilhenger/utstyr   116080    
471 Moped opp til 125 ccm   116080    
474 Motorsykkel over 125 ccm    116080    

Di
et

t u
te

n 
ov

er
n.

 467 6 – 12 timer   116010    
468 Over 12 timer   116010    
478 Trekk lunsj   116010    
479 Trekk middag   116010    

Di
et

t m
ed

 o
ve

rn
at

tin
g 

469 Over 12 timer           116010    
480 Trekk frokost                 116010    
481 Trekk lunsj                     116010    
482 Trekk middag                 116010    
472 Nattillegg   116010    

        
473 Diett utland   116012    

        
 668 Utlegg iflg. bilag  u/mva   117001    
 665 Utlegg iflg. bilag  10% mva   117001    
 666 Utlegg iflg. bilag 15% mva   117001    
 667 Utlegg iflg. bilag 25% mva   117001    
 668 Undervisningsmateriell   110500    
 668 Matvarer/bevertn u/mva   111500    
 665 Hotellovernatting 10% mva   115003    
 668 Hotellfrokost ikke fradrag   111550    
 668 Semesteravgift/kursutg   115001    
 131 Tapt arbeidsfortjeneste   105025    
         

 
Underskrift  Attestert Anvist 

Dato 
 

Sign. 
 

Dato 
 

Sign. 
 

Dato 
 

Sign. 
 

 

Fylles ut av leder 



Reiseregning 
Tjenestereise – reiser med diett og/eller overnatting.          
For utfylling, se veiledning nederst på arket. NB! Kun én reise pr skjema v. diett. 

Måned År 

Formål – beskrivelse av reisen   

 
Reiseregning må leveres fortløpende og senest innen 2 mnd. pga. refusjonskrav mva. Reiseregninger med manglende informasjon vil bli returnert. Beløp som mangler bilag strykes.  

Reiseinformasjon Bilgodtgjørelse Diett  Vedlegg 
Start reise Slutt reise 

Reise fra –til og retur 
Km  

 
Km 

m/pass. 
Antall 
pass. 

Km  
m/ 

tilhenger 

 
Navn passasjer 

Diett 
u/over-
natting 

Diett 
m/over-
natting 

Fradrag for måltid Natt- 
tillegg 

Reiseutlegg m/vedlegg. 
 Spesifiser i henhold til  

mva-kode Beløp Dato Kl. Dato Kl.  Frokost Lunsj Middag 

                   
                   
                   
                   

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     Sum

              
 
 
Veiledning for utfylling:  
Reiseregning (fremsiden):  
- Måneden og året du reiste 
- Ansattnummer og navn, fødselsnummer – 11 siffer  
- Adresse, postnr, sted, skattekommune og bankkontonr  

gjelder nye ansatte og ved endringer 
- Kort beskrivelse av hva reisen gjelder – kurs, møte, m.m. 
 
Reiseinformasjon:     Vedlegg: 
- Tidspunkt for start og slutt på reisen, husk klokkeslett   -          Skriv inn type utlegg og beløp i henhold til mva.kode på   

dersom du krever diett/ er på tjenestereise              kvittering, og før totalsummen pr mva-kode til fremsiden. 
- Reisestrekning, fra - til (t/r)    -         Kvitteringene skal limes på et A4-ark og stiftes fast  
                 på baksiden av reiseregningen.

Bilgodtgjørelse: 
- Skriv inn antall km totalt  
- Skriv inn antall km du har passasjer i bilen. 

Eks. 10 km m 2 passasjerer gir 20 km passasjertillegg 
- Skriv inn hvor mange passasjerar som er med og navn på disse 

- Skriv inn antall km m/tilhenger/utstyr 

Diett: 
- Fyll inn beløp i rubrikk med eller uten overnatting 
- Trekk fra antall måltider du har fått (trekket er 20% for frokost, 

30% for lunsj og 50% for middag av gjeldende sats) 
-  Nattillegg utbetales ved f.eks privat overnatting, nattog og 

lignende. Du har ikke rett på nattillegg dersom du overnatter på 
hotell eller får dekket billett med soveplass på tog/båt 

- Matvarer/bevertning til ansatte er ikke fradragsberettiget.  

Husk å signere! 
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