
 

 

Pressemelding 

          11.12.18 

Mager diett når staten prøver å opptre som kostholdsekspert  

 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet å innføre delvis 

beskatning på døgndietten og nye vilkår for utbetaling av trekkfri diett. Regelverket 

har vært uklart, men er blitt tydeliggjort. – Løsningen vi har fått er i realiteten en 

skatteskjerpelse skjult under begrepet "fullverdig måltid". Når staten prøver å 

opptre som kostholdsekspert, blir det magre tider for arbeidstakerne, sier Monica A. 

Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. 

 

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget endringer i reglene for 

beskatning av diett. Reglene har vært uklare, men er blitt tydeliggjort.  

 

- Reglene for dagdiett har komplisert hverdagen til både arbeidstakere og 

arbeidsgivere. I tillegg innebærer delvis beskatning av døgndietten reell 

kostnadsøkning for mange, påpeker Monica A. Paulsen leder i YS-forbundet 

Negotia: - Stortingets beslutning var komplisert. Noe er blitt tydelige, men 

fortsatt er det grunn til usikkerhet. Blant annet skal beskatningen bygge på 

vurdering av kosthold. Dvs. måltidsfradrag skal kun trekkes fra når "måltidet 

er fullverdig". Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Flymat er for 

eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid. Det er nesten fristende å 

spørre om myndighetene nå mener vi skal begynne å telle kalorier ifm. diett. 

Krav om kompensasjon. 

 

- Vi råder våre medlemmer til å gå i dialog med arbeidsgivere om dette. For 

arbeidstakere handler dette til syvende og sist om å bli påført en ny kostnad 

for å utføre en jobb for arbeidsgiver. Det er ikke akseptabelt, sier Negotia-

lederen: - Regelverket er for øvrig stadig komplisert, og bidrar ikke til den 

forenklingen regjeringen har lovet næringslivet.  

 

Kontakt: 
Monica Paulsen 
Leder YS-forbundet Negotia 
Mobil: 909 90 971 
@Negotia_i_YS  
 
 

Fakta 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/reise-og-diett/ 
 
Døgndiett - innenlands 
På reiser med overnatting er det vanlig å utbetale døgndiett. Et døgn varer i 24 timer fra reisens 
starttidspunkt. 
· For reiser som varer 6 til 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr 297,-. 
· For reiser som varer over 12 timer ut over et helt døgn, dekkes kost med kr 552,-. 

https://twitter.com/Negotia_i_YS
https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/reise-og-diett/


 

 

 
Måltidsfradrag - innenlands 
Det skal gjøres trekk i diettgodtgjørelsen hvis ett eller flere måltider dekkes etter regning eller er 
påspandert: 
· Trekk for frokost - 20 prosent av diettgodtgjørelsen 
· Trekk for lunsj - 30 prosent av diettgodtgjørelsen 
· Trekk for middag - 50 prosent av diettgodtgjørelsen 
 
Måltidstrekk skal beregnes av kostsatsen for reiser over 12 timer med overnatting selv om reisen er en 
dagsreise (kr 754,- etter Statens reiseregulativ). 
 
Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt 
mett. Flymat er for eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid. 


