Reiseregning for kilometergodtgjørelse og refusjon av utlegg
Arbeidstakers navn :

Adresse:

Postnr/Poststed:

Lønnskode

TEKST PÅ LØNNSSLIPP

4100

Kilometergodtgjørelse BIL

4,10

11602

4110

Kilometergodtgjørelse EL-BIL

4,20

11602

4020

Km.godtgj. Moped/Motorsykkel opp til 125 ccm

2,00

11602

4025

Km.godtgj. Stor Motorsykkel/Mopedbil

2,95

11602

4010

Passasjertillegg (andre med i tjenestelig oppdrag)

1,00

11602

4050

Tilhenger (nødvendig frakt av utstyr på henger)

1,00

11602

4400

Reiseutgifter (dokumentert m/spesifisert bilag)

Antall kilometer

Sats pr km

Beløp

Sum reiseutgifter; parkering, bompenger, buss, tog,
fly, hotell, taxi mv.

Konto

Ressursnr:

Ansvar

Tjeneste

Prosjekt

Kontonr: (påkrevd hvis ny person)

Personr: (påkrevd hvis ny person)

Alle reiseutgifter og evt andre utgifter/utlegg skal
dokumenteres med spesifisert bilag. Unntak kan være
småutgifter til parkering (hvis det f eks ikke er mulig å
skaffe kvittering), samt bompenger.

Godtgjørelse utbetales over lønn i forbindelse med
tjenestereise/yrkesreise, forutsatt fullstendig utfylt
reiseregning. Se for øvrig SGS 1001 Reiseregulativet.

Utbetaling av godtgjørelse følger de til enhver tid gjeldende
skatte- og avgiftsregler. Det vil framgå av lønnsslipp hva
som evt er skattepliktig andel/beløp.

Sum andre utlegg; bøker, rekvisita, blomster mv.

4410
Dato

Andre utgifter (dokumentert m/spesifisert bilag)
Kjøring fra - til (krav at gatenavn/stedsnavn skal oppgis,
samt evt omkjøring og årsak til omkjøring)

Kto 11500 er standard! Enheten må oppgi evt annen korrekt konto.

Formålet med turen

Ant km BIL

Ant km El-Bil

Ant km

Ant km

Moped /Lett

Tung M

Ant pass.

Antall km
pr pass.

Sum km Alle
Navn på passasjer(er)
passasjerer

Ant km
Tilhenger

Parkering
Beløp

Bompenger
Beløp

SUMMER
Føres opp i øvre del av skjemaet, se kolonne Antall kilometer og/eller Beløp

DATO og signatur arbeidstaker:

DATO og signatur attestert:

Mnd/År:

Skjema for manuell utfylling!
Bruk alltid siste versjon av skjemaet, jf Kvalitetslosen.

Hvis ikke Ansvar - Tjeneste - Prosjekt
er oppgitt, blir kostnaden automatisk
ført etter samme fordeling som følger
ansattes hovedstilling i Agresso lønn.

Hvis passasjerene ikke har samme antall km,
legg inn over to eller flere linjer.
Formel i kolonnen Sum km Alle passasjerer er:
Ant passasjerer x Antall km pr passasjer

11701

Avdeling:

DATO og signatur anvist:

ANNET REISE
Spesifiser; buss, tog, fly,
hotell, taxi mv.

BELØP Annet
reise

ANDRE UTLEGG
Spesifiser; bøker,
reivisita, blomster mv.

BELØP
Andre utlegg

