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Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 

 

1. Generelt om refusjon av utlegg  

2. Innberetningsplikt 

3. Rutiner stipend 

4. Registrering av utlegg i SATS 

 

 

1. GENERELT OM REFUSJON AV UTLEGG 

 

Hovedregelen er at arbeidstakere i Troms fylkeskommune ikke har anledning til å gjøre innkjøp  

på vegne av fylkeskommunen med egne betalingsmidler. Innkjøp gjøres ved bruk av rekvisisjon og ved mottak 

av faktura fra aktuell leverandør. 

 

Unntak er reiseregninger/kostnader relatert til reiser som tas med på reiseregningen, bredbåndsrefusjoner, 

databriller og andre mindre utlegg hvor det ikke er mulig å motta faktura fra leverandør.  

 

2. INNBERETNINGSPLIKT  

 

Hovedregel er at dersom det gis en fordel til en arbeidstaker som ikke er tilgjengelig for alle arbeidstakere så vil 

det være en fordel som skal innberettes som lønn.  

Disse ytelsene kan være kostnadsdekning ifølge bilag eller som utbetaling av kontantgodtgjørelse. 

 

Eksempler på lønnsinnberetningspliktige (og trekkpliktige) fordeler er: 

 Treningstøy, treningssko og utstyr som oppbevares hjemme 

 Trening dersom arbeidsgiver dekker personlig medlemskap, treningssamlinger og idrettskonkurranser 

 Bedriftsmedlemskap trening som dekkes, men hvor arbeidstakere kan trene individuelt 

 Arbeidstøy som ikke tilfredsstiller reglene om logo, uniform m.v. Gjelder både kjøp av arbeidstøy og 

utbetalt kompensasjon. 

 Gaver utover det som i forskrift til skatteloven er å anse som skattefritt (bagatellmessig verdi eller 

jubileumsgaver e.l. innen bestemte beløpsgrenser. Se fylkeskommunens retningslinjer for markeringer og 

tildeling av gaver)  

 Reiser som ikke har faglig relatert innhold 

 Dekning av behandling av forskjellige slag, som ikke kan refunderes av NAV 

 

Dekket studieavgift/faglitteratur/reiser innberettes henholdsvis som trekkfritt stipend eller trekkpliktig stipend. 

Se egen omtale av stipend nedenfor i pkt 3. 

 

Unntak fra innberetningsplikt: 

 Databriller (innenfor fylkeskommunens retningslinjer for synsundersøkelse og refusjon av utgifter til 

databriller) 

 Gaver av bagatellmessig verdi / inntil beløpsgrenser som er angitt i forskrift til skatteloven. Se 

fylkeskommunens retningslinjer for markeringer og tildeling av gaver)  

 Kursavgift, reiser m.v. vedr. kurs som er relatert til jobb og som ikke gir studiepoeng 

  

 

 

 

http://ksys.tromsfylke.no/docs/pub/dok00900.pdf
http://ksys.tromsfylke.no/docs/pub/dok00900.pdf
http://ksys.tromsfylke.no/docs/pub/dok01625.pdf
http://ksys.tromsfylke.no/docs/pub/dok01625.pdf
http://ksys.tromsfylke.no/docs/pub/dok00900.pdf


Troms fylkeskommune – brukerveiledning  

Registrering av utleggsbilag i SATS 

 

Ajour pr april 2018    Side 2 

 

 

3. RUTINER STIPEND 

 

Arbeidsgivers dekning av arbeidstakers utdanning skal innberettes som trekkfritt eller trekkpliktig stipend. 

Reglene for skattemessig behandling av stipend følger av forskrift til skatteloven §§ 5-15-10 til 5-15-14. 

 

Dersom enheten har kostnadsført faktura vedr. innberetningspliktige poster i Unit4 må det foretas en 

ompostering via SATS slik at kostnadsdekning blir innberettet på aktuell arbeidstaker. 

 

TREKKFRITT STIPEND 

 

Forskrift til skatteloven § 5-15-11 sier noe om hva som anses som skattefrie ytelser til utdanning. Dette er 

eksempelvis studieavgift, skolebøker, annet materiell knyttet direkte til utdanningen og reisekostnader.  

 

Skattefritaket forutsetter at arbeidstakers bruk av stipend dokumenteres i form av oversikter og bilag. 

 

Et annet vilkår for skattefritak er at utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig 

arbeid hos nåværende arbeidsgiver.  

(Trekkfritt stipend kan i visse tilfeller gis i forbindelse med opphør av arbeidsforhold, omtales ikke nærmere 

her.) 

 

Selv om ytelsene er trekkfrie så skal de innberettes på arbeidstaker. 

 

I SATS registreres refusjon av utlegg med lønnart 152 og konteres på konto 11653 – trekkfritt stipend. 

 

Evt reisekostnader som er refundert via reiseregning skal omposteres i SATS slik at de blir innberettes via 

lønnart 152/ konto 11653. 

 

 

TREKKPLIKTIG STIPEND 

 

Dersom stipend ikke tilfredsstiller skattelovgivningens bestemmelser vedrørende trekkfrihet så må stipend 

utbetales som trekkpliktig, og skatt må trekkes fra ved utbetaling. 

 

Eksempler på trekkpliktige stipend (ikke uttømmende): 

- Delvis trekkplikt: Overskudd, dvs. utbetalt stipend som ikke kan dokumenteres med utgiftsbilag eller 

sannsynliggjøres på annen måte er trekkpliktig. 

- Arbeidsgivers dekning av utdanning ut over 4 semester (el. ut over 20 mnd) ved fulltids studium 

- Kurs med varighet over 2 måneder: Dersom arbeidstaker har arbeidet mindre enn ett år i heltidsstilling 

ved oppstart av utdanningen (kravet forlenges ved deltidsstilling) 

 

Trekkpliktig stipend skal registreres i SATS med lønnart 151 og konteres på konto 10520.  

  

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158/*#KAPITTEL_5
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4. REGISTRERING AV UTLEGG I SATS 
 

Følgende lønnarter kan benyttes til registrering av utlegg som ikke medfører innberetningsplikt: 

  

665  Utlegg 12 % mva 

666  Utlegg 25 % mva 

667  Utlegg uten mva 

(664 Utlegg 15 % mva – skal kun benyttes for kjøp av mat til kantiner hvor det også er internat, samt 

til linjene for restaurant- og næringsmiddelfag (tj.52500). Alle andre utlegg med 15 % mva skal 

registreres med lønnart 667 – utlegg uten mva.) 

668 Databriller 

706                 Bredbåndsrefusjon (med utleggsdok.som viser mva, hvis ikke mva så benyttes lønnart  667) 

 

Nedenfor følger en oversikt over behandling av forskjellige typer av utlegg (ikke uttømmende): 

 

Utleggstype Innberetn.plikt Lønnart Driftskonto 

Undervisningsmateriell 

 

Herunder: 

Matvarer til undervisning tjeneste 52500 

Matvarer til undervisning alle andre tjenester 

Nei 666 el. 667 

 

 

664 

667 

11050 

 

 

11050 

11050 

    

Matvarer internatkantine elev/ansatte Nei 664 11154 

Matvarer ordinære kantiner Nei 667 11151 

Jobbfrukt e.l.  Nei 667 11262 

    

Bevertning Nei 667 11170 

Representasjon Nei 667 11430 

    

Trekkpliktige ytelser, se eksempler i punkt 2; 

Treningstøy, trening, arbeidstøy utenfor skattelovens regler, 

gaver utenfor skattelovens grenser, behandlingsutgifter m.v. 

 

Ved utbetaling av kontantbeløp til dekning av utgifter 

Ved utbetaling  som er dokumentert med originalbilag 

 

 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

 

 

711 

710 

 

 

 

 

10591 

10591 

Trekkpliktig stipend Ja 151 10520 

Trekkfritt stipend Ja 152 11653 

    

Dekning bredbåndsrefusjon ifølge originalbilag  

(NB kun ved mva på faktura, ellers skal lønnart 667 brukes) 

Nei 706 11322 

Databriller (innenfor retningslinjer for databriller) Nei 668 11208  

Gaver til arbeidstakere innenfor skattelovens beløpsgrenser Nei 667 11266 
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Mer om mva-kompensasjon 

På kostnader til bevertning, representasjon, gaver, databriller, velferdstiltak for arbeidstakere o.l. kan det ifølge 

mva-lovgivningen ikke kreves mva-kompensasjon selv om kvittering inneholder mva.  

 

Lønnart 667 skal alltid benyttes ved kontering på disse kontoene (tilsvarende for investeringskonti 0xxxx) 

 

11170 Bevertning 

11262  Velferdstiltak arbeidstakere 

11263    Arbeidsmiljøtiltak 

11266 Erkjentlighetsgaver 

11269 Andre velferdstiltak 

11410 Reklameutgifter 

11430 Representasjon, gaver o.l. 

12003 Kunstnerisk utsmykking 

15001 Renteutgifter 

15003  Morarenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


