
Fra dato kl.  Medlemsnummer

Navn: Til dato kl.

Adresse:  Prosjekt

Fødselsdato:

Kontonr:

Lunsj

SUM

Hotell Pensjonat Annet:

Overnattingssted:

Adresse:

Lunsj

SUM

SUM

Dato

Passasjer(er):

Reiserute: SUM

Dato

Reisemåte og strekning

SUM

Dato

SUM

Dato

Eventuelle trekk

K

Den reisende: Attestert: Anvist til utbetaling:

Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift

LEVERINGSFRIST: 14 DAGER ETTER REISEN

NB NB : Skriv bare inn dato og klokkeslett og antall måltider pr dag - vi beregner diett etter statens satser

MiddagFradrag diett:      Frokost

Kost over 12 timer

297

Begrunnelse:Bilgodtgjørelse godkjent av:

Beløp

SUM UTBET.

Postnr./Poststed:

BeløpBilagsnr.DIVERSE UTGIFTER

 

Beløp

Land

Diett sats

430

Husk å signere reiseregningen før du skanner den.
Reiseregninger med bilag skal skannes og sendes til reiseregning@nito.no 

1,00

3,90

Bilagsnr.

REISEUTGIFTER

Formål og arrangement:

BeløpHOTELLUTGIFTER Bilagsnr.

Antall 
dager

2976-12 t

Døgn

552

Norge

Middag

Beløp

REISEREGNING

KOSTGODTGJØRELSE UTEN OVERNATTING

Fradrag diett:      Frokost

NB! ALLE SKRAVERTE FELT MÅ FYLLES UT

Kontaktperson hos NITO:

Antall 
dager

552

E-post:

Kost 6 - 12 timer

Beløp

SUM TOTAL

over 12 t

KOSTGODTGJØRELSE MED OVERNATTING Diett sats

BILGODTGJØRELSE             

754

Natt-tillegg (kun hvis NITO ikke dekker overnatting)

Avreisested (Gateadr.) Km satsAnkomststed (Gateadr.) Antall km

3,90



DIETT

Diett utbetales etter statens satser og beregnes fra det tidspunktet reisen 
påbegynnes, fra arbeidssted eller hjem etter følgende satser:

Diett u/overnatting: ( for dagreiser over 15 km )
Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer 297
Reiser over 12 timer                                552

Diett u/overnatting skal benyttes på dagreiser.

Diett m/overnatting:
For reiser fra og med 12 timer, pr døgn          754
For siste døgn: 6-12 timer                             297
For siste døgn: 12 timer eller mer                  552
For siste døgn: + 12 t og overn. i siste døgn   754

Nattillegg  kr 430,-
Nattillegg utbetales kun hvis NITO ikke dekker utgifter til overnatting.

I forbindelse med tjenestereiser hvor det foretas overnatting skal all diett føres som
diett med overnatting. Overnattingssted skal alltid spesifiseres.

Dersom et eller flere måltider dekkes skal det gjøres fradrag i diettsatsen med 
følgende beløp pr måltid:

Frokost      20%   - 150,80
Lunch        30%   - 226,20
Middag      50%   - 377,00

Dersom arbeidsgiver bestiller overnatting med frokost og/eller andre måltider, foretas måltidsfratrekk 
for de bestilte måltidene, selv om vedkommende velger å spise et annet sted.

KILOMETERGODTGJØRELSE
I spesielle tilfeller kan det gis samtykke til bruk av egen bil. Bruk av kilometergodt-
gjørelse må godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

Kilometersatsen er                                       kr 3,90 pr. km
Kilometersatsen for passasjertillegg               kr 1,00 pr. km
Navn på passasjeren(e) må alltid oppgis

Arbeidssted i Tromsø gir kilometersats      kr 4,00 pr. km

NITO utbetaler diett og kilometergodtgjørelse etter satsene i Statens reiseregulativ.
Der de trekkfrie satsene fastsatt av skattedirektoratet er mindre, vil deler av godtgjørelsen bli skattlagt.

Reiseregningen må underskrives av den reisende.

Satser fra 22. juni 2018
NITOs REISEREGULATIV


