
1 

 

 

 

Slik bruker du TravelText 
Logg inn på: https://www.traveltext.no/Login 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Den første gangen du logger deg inn, vil du måtte godkjenne bruker og lisens- 
vilkår. Når det er gjort kommer du inn til oversiktssiden. 

 

 

 

 
Tips! 

 

Passord er Fornavn1234 (med stor 
forbokstav) 

Brukernavn er epostadressen din i 
Skatteetaten 

http://www.traveltext.no/Login
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5. Når du har lagret, 
vil det komme opp et 
nytt felt under, Sted. 

Klikk på Norge. 

6. Et nytt skjermbilde 
åpnes. Her må du leg- 
ge inn riktig dato og 
klokkeslett for start og 
slutt på reisen. 

7. Kontroller at du har 
riktig overnattingstype 
og tilleggsinformasjon 
om reisen. 

8. Trykk på lagreknap- 
pen når du er ferdig. 

3. Kryss av for riktig 
diettsats. 

4. Klikk for å lagre do- 
kumentet. 

1. Skriv inn navn på 
kurs eller samling som 
reiseregningen gjelder 
for. Det skal være 
samme tekst i både 
Navn på rapporten og 

Formål. 

2. For å få skattefri 
diettsats, må du legge 
inn navn på hotellet 
samt sted og 
flyselskap i 
Kommentar-feltet. Her 

skal det også stå om 
SkL dekket losji og 
flybilletter (fra – til).  

Uavhenging av sats 
skal hotel, sted og 
flyselskap fremgå. 
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9. Du får nå opp di- 
ettberegningen au- 
tomatisk. Kryss av for 
måltidene du har fått 
dekket under opphol- 
det. Har du fått dekket 
alle måltider, haker 
du av foran det røde 
krysset. 

hotell og flybillett 
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11. Du trenger ikke å 
legge ved kviteringer 
når det lett kan kon- 
trolleres, dvs. buss-, 
tog-, bom- og fergebil- 
letter. 

12. Skal du ha re- 
fundert parkering, 
må du først opprette 
posten og lagre, før du 
legger til kvitteringen. 

 
13. Overnatting og 

flybillett som du selv 

har betalt, registreres 
på samme vis under 
Kostnader. 

14. Har du ført opp 
feil, sletter du posten 
via dialogposten. 
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Har du spørsmål, send epost til post@skl.no, eller ring tlf. 21 01 36 98. 

 

 

17. Du vil nå komme 
tilbake til oversiktssi- 
den og se at reisereg- 
ningen er sendt til 
attestering. 

Alle reiseregninger du 
har opprettet, lagres 
her. Du kan gå rett 
inn i en påbegynt rei- 
seregning her. 

mailto:post@skl.no

