Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

Godtgørelsesblanket MedCom
NB ! : For fuld funktionalitet i skemaet anbefales det at bruge Adobe Acrobat Reader. Den kan hentes via dette link:

HENT

Cpr/Cvr Nr.
Navn:
Beløbet overføres til personlig NemKonto.
Ønskes pengene overført til klinikken, anføres dennes
CVR nummer, navn og adresse i det gule felt til venstre

Adresse:

Mødetitel:

Mødested:

Mødedato:

Afrejse

Dato:

Tidspunkt:

Hjemkomst

Dato:

Tidspunkt:

Befordringsgodtgørelse - refusion af egne udlæg* (gælder for alle mødedeltagere) :
Dækning af rejseudgifter og kørsel i egen bil, jf. statens gældende satser.
Kørsel i egen bil

km til gældende sats*

Udgifter til refusion (tog, fly, færge el. lign.)

Kr.

(Bilag vedlægges, ellers ingen udbetaling)
* Hvis arbejdsgiver har betalt, skal der sendes en elektronisk faktura.
Godtgørelse udover befordring (gælder kun ved aftalt timehonorering) :
1. Praktiserende læger / praktiserende speciallæger / tandlæger
inkl. transporttid, max. 8 timer . Beløbet udbetales som B-indkomst.

Antal timer

2. Privatpersoner
Privatpersoner(kun
(kun ii særlige
særlige tilfælde
tilfælde -- efter
efter aftale
aftale med
med MedCom)
MedCom)
2.
Antal timer

inkl. transporttid, max. 8 timer Honoreres i henhold til aftale med MedCom. Beløbet udbetales

á kr.

som A-indkomst.Der ydes ikke feriepenge heraf.

3. Virksomheder (mødegodtgørelsesblanket benyttes som internt bogholderibilag)
Timegodtgørelsen udbetales ved fremsendelse af elektronisk faktura til EAN nr. 5798002472264. Fakturaen skal indeholde
mødetitel, -dato samt -deltager.
Til debitorbogholderiet:

inkl. transporttid, max. 8 timer .

Timer

Der ydes en godtgørelse på kr. 720,00 ekskl. moms pr. time.
NB! Gule felter SKAL udfyldes.

Skemaet indsendes via e-mail til refundering@medcom.dk. Der genereres automatisk en e-mail, når man trykker
på ”Send"-knappen” nedenfor. Ved at trykke på ”Send-knappen” bekræfter man samtidig, at alle oplysninger er
korrekte.

SKEMAET SKAL INDSENDES SENEST 3 UGER FRA MØDEDATO!

RYD ALLE FELTER

SEND

HUSK AT VEDLÆGGE DOKUMENTATION PÅ UDGIFTER NÅR DU AFSENDER GODTGØRELSESBLANKETTEN

UDFYLDES AF MEDCOM
Projekt:
Afd.3:

Anvisning

Udlæg

Kr.

Kørsel læger/tandlæger (U)

Kr.

Kørsel øvrige

Kr.

Omk.sted:

Timer læger/tandlæger (H)

Kr.

Hovedkto.:

Timer

Kr.

I alt til udbetaling

Kr.

Grp.:

Du kan se, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger i vores Databeskyttelsespolitik.

0,00

