
Fødsels- Fødselsdato Personnr. Navn
nummer

Privatadr.
Skatte- Reisen
kommune gjelder

Avreise Ankomst Skyss- Ant. km Km Beløp
Dato  Kl. Fra Til Dato  Kl. middel egen bil sats Kr. øre

NB: Sum reiseutgifter skal overføres til felt G Art Sum km, Sum
egen bil reiseutgift

Ant.  Sats Beløp
Kr. øre Kr. øre

A Tapt arbeidsfortjeneste (bekreftelse vedlegges)/Honorar

 Ferielønn

 Møtegodtgjøring

Sum skattepliktige utbetalinger

B Stipend (skattefritt) art:

Matpenger - trekkfrie Matpenger etter vedlagt regning  

 Reise fra og med 6 timer - t.o.m. 12 timer

 Reise over 12 timer

 Reise med overnatting over 12 timer (÷frokost)

 Natt-tillegg i Norge 

 Utlandsdiett Land:

 Utlandsdiett Land:

E Hotellregning Norge/utlandet

F Andre omkostninger som skal dekkes - art:

G Reiseutlegg - overført

H Bruttobeløp til regnskapet

Skattetrekk %  av trekkpl.beløp (Sum av A):

Trekk Fagforeningskontigent

Forskudd - Kasse Bank Postgiro

Nettobeløp - Feltene A til H

Utbetales kasse bank postgiro lønn reskontro Kontonr.

Handel og Kontor i Norge
Torggata 12  0181 Oslo

Telefon: 23 06 11 80
www.hkinfo.no

REISEREGNING
UTFYLLING KUN I BLÅ FELTER
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med overnatting
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pliktige 
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 Bilgodtgjørelse

NB! HUSK eget KTO.NR
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Reiseutgifter/etter regning

Attestert Avd./prosjekt.nr.

Anvist
Dato / -

Underskrift

etterregnet

registrert
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