Den norske tannlegeforening, Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

REISEREGNING Utland
(gjeldende fra 01.01.2018)

Navn:

Fødselsnr:

Privatadresse:

Postnr:

Reisen gjelder:

Kto.nr:

Avreise hjemmefra: Sted/Dato/kl:
Tilbake hjemme:
Sted/Dato/kl:
Skyssgodtgjørelse
Fly-billettkupong må vedlegges
Jernbane (billett 1. klasse må vedlegges)
Buss / Båt
Drosje (kvittering må vedlegges)
Parkering/bompenger
Egen bil (bare i nødvendig utstrekning) kr 3,50 pr km
Fullstendig reiserute (inkl. omkjøring og årsak)

Beløp
NOK
"
"
"
"

Antall km
Fra sted:
Til sted:
Passasjertillegg, navn på passasjer må oppgis
kr 1,00 pr person pr km
Sum skyssgodtgjørelse
Kostgodtgjørelse
(Lenke til: Utenlandsregulativet)

Til bruk for sekretariatet
kode konto/sted/bærer

Sum

"
NOK

Antall

Sats
2/3 av landets diettsats/
Utgifter iflg bilag,
i utenl. valuta
NOK
Dager over 12 t varighet uten overnatting Landets diettsats/
Utgifter iflg bilag
i utenl. valuta
"
Døgn over 12 t varighet med overnatting Landets diettsats/
Utgifter iflg bilag
i utenl. valuta
"
Sum kost
Fradrag må gjøres for måltider dekket av NTF eller annen oppdragsgiver.
Frokost:10% av landets diettsats, lunsj:40% av landets diettsats/ middag: 50% av landets
diettsats. Dag er tiden mellom kl 0600 og 2200. Natt er tiden mellom kl 2200 og 0600. Døgn
regnes fra det klokkeslett reisen begynner. Den overskytende del av et døgn må være minst 6
timer for at helt kostdøgn skal kunne beregnes. For overskytende del av et døgn som er mindre
enn 6 timer, kan det ikke beregnes godtgjøring.
Sum fradrag
Overnatting – utlegg. (bilag må vedlegges)
Overnattingssted:
NOK
Reisefravær 6-12 t

NOK

(NOK

NOK

Sum oppholdsutgifter
Andre utlegg

NOK
"
"
NOK

Sum andre utlegg
SUM REISEUTGIFTER

NOK

Husk å påføre, privatadresse og bankkontonr. Husk å vedlegge flybillettkupong.
Regningen må være NTF i hende senest 14 dager etter at reisen er avsluttet.
NB! REGNINGER MOTTATT ETTER 31.12. VIL IKKE BLI REFUNDERT .
Dato:

)

Attestert dato:
Anvist dato:

Underskrift:

NB! Tillitsvalgte er dekket av NTFs reiseforsikring under fly- tog- og busstransport på alle tjenestereiser!

Signatur:
Signatur:

