Sådan udfyldes MedComs elektroniske mødegodtgørelsesskema
1. Åbn skemaet via nedenstående link
https://www.medcom.dk/media/12426/medcom-moedegodtgoerelsesskema.pdf
Problemer med at åbne dokumentet?
Det skyldes nok enten, at du mangler at installere Adobe Acrobat Reader (se 1 nedenfor) eller den browser
dokumentet forsøger at åbne i (se under Browser nedenfor).
Vigtigt:
For at opnå fuld funktionalitet i skemaet skal man bruge Adobe Acrobat Reader. Hvis ikke du har installeret Adobe
Acrobat Reader på din pc, kan du installere den gratis, ved at trykke på den blå kasse ”Hent”
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Browser
Bruger du fx Chrome og Firefox som standardbrowser, vil dokumentet åbne helt automatisk, når du klikker på
linket ovenfor.
Hvis du bruger Edge som standard-browser, skal du dog gøre følgende:
1.
Kopier følgende link: edge://settings/content/pdfDocuments?search=pdf
2.
Start Edge browseren
3.
Indsæt linket i adressefeltet
4.
Tryk på ”tænd-knappen”, så den bliver blå
5.
Herefter kan filen downloades og åbnes i ens valgte standard program for PDF-filer

2. Udfylde og sende skemaet
Vi modtager som udgangspunkt kun elektronisk udfyldte skemaer, men hvis du mod forventning ikke kan benytte
det elektroniske skema, kan du vælge at printe skemaet, udfylde det, scanne det og sende det til
refundering@medcom.dk sammen med eventuelle udgiftsbilag.
Når du har installeret Adobe Acrobat Reader, kan du begynde at udfylde mødegodtgørelsesskemaet.
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Mødetitel: Brug titlen fra mødeindkaldelse eller iht. aftale med MedCom.
Mødested: Iht. mødeindkaldelse.
Datoer: Brug kalenderfunktionen ved
hjælp af knækpilen eller dato-format
DD-MM-YY.
Tidspunkt: Brug tidsformat TT:MM.
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Befordring: Antal kørte km fra
arbejdsplads/hjem til mødestedet og
retur.
Vigtigt: Husk at gemme udgiftsbilag til
refusion. Kopier af disse skal vedhæftes i mailen med mødegodtgørelsesskemaet.
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Timehonorering læger/praktiserende
læger og tandlæger: Beløbet udbetales
som B-indkomst.
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Timehonorering privatpersoner: I henhold til aftale med MedCom. Beløbet
udbetales som A-indkomst.
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Timehonorering virksomheder: Der
fremsendes EAN faktura til MedCom.
Mødedeltagere fra virksomheder skal
ikke indsende skemaet til
refundering@medcom.dk, men i
stedet sørge for, at skemaet vedhæftes fakturaen, der fremsendes af
virksomheden
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Skemaet er nu klart til at blive sendt til
MedCom. Tjek en sidste gang, at alle
oplysninger er udfyldt. Til sidst trykker
man på den grønne ”Send” knap.

OBS: Denne sektion
er forbeholdt
MedComs bogholderi
og skal ikke udfyldes
af mødedeltageren
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Når man har trykket på den grønne
”Send” knap får man dette skærmbillede frem. Her skal man tage
stilling til, hvilken e-mail konto
mødegodtgørelsesskemaet skal
sendes fra. Man kan med fordel
sætte kryds i feltet ”Husk mig”, så
behøver man kun gå gennem dette
trin første gang.
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Mailen er nu klar til at blive sendt til
medcom@refundering.dk
Vigtigt: Husk at vedhæfte kopier af
kvitteringer, hvis man ønsker refundering af udlæg, ellers ingen betaling.
Inden man sender mailen, har man
mulighed for at gennemse skemaet
endnu engang ved at trykke på den
vedhæftede fil.
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