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Leder	  
Det	  er	  vår,	  og	  	  det	  tid	  for	  
årsoppgjør,	  og	  også	  tid	  for	  
nye	  satser	  for	  dekning	  av	  
kost	  og	  reiser	  for	  
næringsdrivende.	  	  En	  ny	  
”særavtale	  om	  dekning	  av	  	  
utgifter	  til	  kost	  og	  diett	  
innenlands”	  	  tredde	  i	  kraft	  1.	  
Januar	  2015,	  og	  varer	  til	  
desember	  2017.	  	  Du	  kan	  lese	  
mer	  om	  dette	  i	  
nyhetsspalten.	  	  

Nytt	  i	  forbindelse	  med	  frist	  
for	  selvangivelse:	  
For	  ektefeller	  til	  
næringsdrivende	  er	  det	  også	  
i	  år	  en	  forlenget	  frist	  til	  
31.mai.	  	  	  Leveres	  
selvangivelsen	  31.mai,	  er	  det	  
derfor	  ikke	  nødvendig	  å	  søke	  
om	  utsettelse.	  

	  

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 

 
Avtalen erstatter de to avtalene «Særavtale for reiser innenlands for 
statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige 
faste tjenesteoppdrag uten overnatting», slik at det fra 1. januar 2015 
bare blir en avtale som regulerer dekning av utgifter til reise og kost 
innenlands. 

De to någjeldende avtalene har ulike vilkår for dekning av kostnader til 
reise og kost. Det fremgår ikke av den nye avtalen at det stilles ulike 
vilkår for ulike type reiser. Etter den nye avtalen vil det derfor 
tilsynelatende bli utvidet adgang til å få dekket ulegitimerte kostutgifter 
etter sats ved rutinemessige tjenesteoppdrag, i forhold til tidligere. 

 

Oversikt over de viktigste satsene som følger av avtalen gjeldende 
fra 1. januar 2015: 
Bruk av egen bil; 
 Inntil 10 000 km                                                             kr 4,10 pr. Km 
 Over 10 000 km                                                             kr 3,45 pr. Km 
 Tillegg når det er nødvendig med tilhenger                   kr 1,00 pr. Km 
 Tillegg for andre arbeidstakere som passasjerer          kr 1,00 pr. km  
 Tillegg for andre arbeidstakere som passasjer             kr 1,00 pr. km 

Utgifter til kost og overnatting 
For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter 
følgende satser: 

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer, ulegitimert sats              kr 280   
Reiser over 12 timer, ulegitimert sats                                                     kr 520 

Merk at ovennevnte satser gjeldene inntil 12 timer ikke gjelder arbeidstakere med 
mobilt arbeidssted når de utfører ordinært arbeid. 

Reiser med overnatting, ulegitimert sats                                        kr 710 
Utgifter til overnatting på hotell eller lignende dekkes med inntil   kr 1 800 pr.døgn 

Ulegitimert natttillegg                                                                     kr 430 pr.døgn 
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