
Rutiner for reiseoppgjør ved utenlandsopphold 
Stipendet - økonomi 
Stipendet er for å dekke merkostnader med utenlandsoppholdet og dekker kostnader til 
reise og opphold. Det skal dekke kostnader som du betaler selv og regninger som evt blir 
sendt til HVL (f.eks. regninger fra reisebyrået). 

Dette stipendet er underlagt samme innkjøpsregler som for alle andre midler ved HVL og det 
betyr bl.a. at reiser skal bestilles gjennom HVL sin reisebyråavtale (pr januar 2022 Berg 
Hansen). 

Utbetaling 
Som hovedregel kan du få utbetalt inntil 100 % av stipendet som forskudd inntil 2 mnd før  
utreise. Søknad om forskudd fylles ut på eget skjema av stipendiaten. Utbetalinga skal 
godkjennes av dekan og sendes/leveres til lønnskontoret for utbetaling. 

Dokumentasjon 
I forbindelse med ditt utenlandsopphold må stipendiaten ta vare på alle kvitteringer, 
fakturaer, regninger og annet som kan dokumentere kostnader. Også regninger som evt er 
betalt av HVL (f.eks. regninger fra reisebyrået) skal være dokumentert. Dette gjelder for alle 
relevante kostnader som stipendet kan brukast til. 

Hvordan beskattes stipend? 

- Lovverk: Enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1 
første ledd (lovdata.no). Fordel vunnet ved arbeid er bl.a. lønn, honorarer, 
feriepenger og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold. 
Annen godtgjørelse er bl.a. stipend og lignende ytelser, jf. skatteloven § 5-10 første 
ledd bokstav a (lovdata.no).  

- Hovedregel: Lønnskomponenten av et stipend er skattbar sammen med eventuelle 
overskudd (differansen mellom stipendbeløpet og godkjente utleggsrefusjoner). 
Refusjon av utlegg må dokumenteres på ordinær måte.  

- Kriterier for skatteplikt er stipendets formål, stipendbeløpets størrelse, 
dokumentasjon av utgiftene og stipendmottakerens tilknytningsforhold til HVL.  

o Stipend til ansatte er i utgangspunktet skattepliktig. Hvis det kan 
dokumenteres merutgifter så er det normalt bare overskuddet som 
skattlegges. 

o Stipend fra eksterne kilder: Den skattemessige behandlingen er uavhengig av 
stipendets finansieringskilde  

Eksempler på hva som dekkes skattefritt: 

- Utgifter til selve reisen. Faktisk reise og flytteutgifter samt utgifter til kost og losji 
under reise. Eventuelle utgifter til dekning av besøk i hjemlandet er trekkpliktig 

- Visum  



- Reelle merutgifter du får i tillegg til din faste bolig i Norge dersom boligen ikke er 
utleid. Husleie, strøm, innbo, leie av garasje og internett. Du må oppgi om din bolig er 
utleid eller ikke. 

- Skolepenger (dersom barn er med på oppholdet) kan utbetales trekkfritt hvis en kan 
dokumentere at privat skole er nødvendig, det offentlige skolesystemet ikke har 
tilstrekkelig tilbud. Gjelder ikke Danmark og Sverige. 

- Utgifter til nødvendige vaksiner for reisen 
- Bøker/annet materiell dersom utgiften er knyttet til stipendets formål 

Eksempler på hva stipendet ikke dekker: 

- Treningsstudio 
- Medisiner 
- Klær 
- Pass  
- Annet utstyr som det er sannsynlig av arbeidstaker beholder 
- Ferietur i/fra oppholdslandet 
- Fritidssysler for barn  
- Forsikring er i utgangspunktet en trekkpliktig dekning. Kun reelle merutgifter er 

trekkfrie 
- Utgifter til barnehage i utland er ikke lengre trekkfritt etter nye regler fra 2019 

Reiseoppgjøret 
Reiseoppgjøret skal stipendiaten levere umiddelbart etter tilbakekomst. Det er to skjema 
som skal brukes: oppgjørsskjema og bilagsoversiktsskjema. Begge disse skal sendes/leveres 
sammen med all dokumentasjon til lønnskontoret. Lønnskontoret vurderer skatteplikten i 
henhold til lovverket. Alle kostnader skal være dokumentert med kvitteringer. Og som 
omtalt ovenfor, skal også kostnader fakturert direkte til HVL være dokumentert. Dette kan 
da altså f.eks. være regning fra reisebyrået. Dokumentasjonskravet gjelder alle utgifter som 
stipendet dekker. 

For mye utbetalt stipend sett opp mot dokumenterte kostnader, skal tilbakebetales i form av 
trekk i lønn. 
 

Ta kontakt med lønnskontoret om det er uklarheter under utfylling av oppgjørsskjemaet  
 

 

 

 


