Declaratie onkosten geannuleerde dienstreis
Is je dienstreis geannuleerd maar heb je zelf onkosten gemaakt die je wilt declareren, dan kan dit in TEM.
Voorwaarde is hierbij dat je aan de declaratie een toestemming van je leidinggevende toevoegt op het moment
dat reis en verblijf niet via TEM zijn geboekt en je de onkosten niet hebt kunnen terugvorderen.
Deze instructie geldt in geval van een geannuleerde dienstreis èn de declaratie van de geannuleerde dienstreis is
nog aanwezig èn nog niet ingediend.
In geval dat de bijbehorende declaratie(map) niet meer aanwezig of is de declaratie al is ingediend, volg dan de
werkinstructie aanmaken nieuwe declaratie bij een geannuleerde dienstreis.

Ga in TEM naar het tabblad declaratie en klik op de regel van de dienstreis die is geannuleerd.

In de declaratiemap staat een conceptdaggeld vergoeding klaar.
Dit kun je natuurlijk alleen declareren wanneer je ook daadwerkelijk op de locatie bent geweest. Je dienstreis is
geannuleerd dus dit is niet van toepassing. De daggeldvergoeding gaan we NIET verwijderen maar zetten we op
EUR 0.00.
Open de daggeldvergoeding door op de regel te klikken (1).

In het volgende scherm zie je de daggeldvergoeding opgebouwd per dag.
Daarin is het belangrijk dat je alle maaltijden (ontbijt <1> / lunch <2> / diner <3>) uitzet (aanklikken zodat ze
grijs worden) en dat je AANVINKT dat je voor die dag de daggeld op EUR 0.00 wilt zetten <4>.

Wanneer je dit voor alle dagen gedaan hebt klik je op RECALCULATE ALLOWANCE:

Het bedrag springt op EUR 0.00 en daarna klik je rechtsonder op BEWAREN.

Sluit daarna de daggeldvergoeding (links naast BEWAREN).
Je daggeldvergoeding staat nu op EUR 0.00.
Klik nu LINKS op NIEUWE ONKOSTEN om je onkosten toe te voegen.

Hierbij een voorbeeld van een hoteldeclaratie waarbij je het hotel buiten TEM om hebt geboekt, dus zelf hebt
betaald en waarbij je de kosten niet kunt terugvorderen bij het hotel.
NB Hierbij geldt dat akkoord van het bevoegd gezag aan de declaratie dient te worden toegevoegd, bijvoorbeeld
een e-mail.

1. Geplande check out datum 2. Hotel incl taks (kst voor departement) 3. Naam hotel
4. Plaats van hotel 5. Land/stad van hotel
6.
Totaalbedrag van de kosten (annuleringskosten)
7. Aantal nachten wat je zou verblijven
8. Opmerking (reden annulering)
9.
Reservering in of exclusief ontbijt 10. Betaald door REIZIGER (zelf betaald)
11. Toevoegen factuur en akkoord bevoegd gezag 12. Klik op BEWAREN

Eventueel kun je nog andere kosten opvoeren via “NIEUW ONKOSTEN”.
Bijvoorbeeld paspoortkosten (voorbeeld). Omdat de factuurdatum van zulke kosten buiten de initiële reis
vallen, zullen deze onkosten in de map “NOG TE KOPPELEN ONKOSTEN” komen te staan. Verplaatsen naar de
juiste declaratiemap gaat dan als volgt:

Vink de onkostenregel aan (1).
Klik op “Onkosten koppelen aan bestaande declaratie” (2).
Selecteer de juiste declaratie (3).
Vervolgens staan ook deze onkosten in de juiste declaratiemap. Wanneer je alle onkosten in de map hebt staan
kun je rechtsonder op INDIENEN CONTROLE/BETALING klikken.
Wanneer de reis nog moet plaatsvinden zie je bovenaan de volgende mededeling staan:

Dit is echter GEEN belemmering om de declaratie in te dienen.
Klik dus gerust rechtsonder op:

