Crona Resenär
Crona Resenär är ditt personliga reseräkningsprogram. Med Crona Resenär
kan du registrera din reseräkning under resans gång eller när du kommer
hem.
Att manuellt ta fram en reseräkning är en komplicerad rutin, omgärdad av en
mängd lagar, avtal och bestämmelser. Med Crona Resenär anger du bara
tidpunkt för avresa, hemkomst och var du varit. Programmet beräknar sedan
ersättningens storlek, vad som är skattefritt, skattepliktigt och avdragsgillt.
Crona Resenär är en lättanvänd programvara, som tar hand om alla typer av
utlägg, representation, bilersättning, restidsersättning och klarar naturligtvis
både inrikes- och utrikes tjänsteresor.
Traktamente

Vid en tjänsteresa noteras tidpunkten för avresa respektive hemkomst och vid
utrikes resor anges dessutom tidpunkten för gränspasseringen till det land
man kommer till.
För att traktamentet ska beräknas korrekt ska också eventuella måltider som
betalats av företaget anges. Crona Resenär räknar fram både måltidsreduktion
och eventuell kostförmån. Självklart hanteras både inrikes och utrikes resor.
Systemet innehåller traktamentesbelopp för alla länder och hanterar tjänsteresor som sträcker sig över flera länder.
Programmet håller automatiskt ordning på när helt eller halvt traktamente ska
betalas utifrån de datum och klockslag för resan som anges.
Bilersättning

Crona Resenär hanterar privatbilar, tjänstebilar och s.k. poolbilar. Flera olika
bilar kan hanteras parallellt. Programmet beräknar automatiskt ersättningens
storlek och vad som är skattpliktigt respektive skattefritt.
För varje tjänsteresa anges syfte och mätarställning, programmet sammanställer sedan en körjournal.
Drivmedelsförmån

Crona Resenär kan dessutom beräkna en korrekt beräknad drivmedelsförmån
om du registrerar mängd och pris när du tankar din tjänstebild.
Har du ingen tjänstebil kan det ändå vara en bra kontroll på din bil och dess
förbrukning.
Utlägg och representation

Programmet hanterar alla typer av utlägg med fördelning på eventuell
resultatenhet. Moms och omräkning av utlägg i olika valutor hanteras. Crona

Resenär sköter val av konto automatiskt vilket innebär att du som resenär inte
behöver bekymra dig över hur det ska konteras.
Vid representation anges antal personer samt betalt belopp. Utifrån detta
beräknar programmet vad som är avdragsgillt och inte, allt enligt Skatteverkets regler.
Regelsystem

Crona Resenär levereras startklart enligt Skatteverkets schablonregler och kan
naturligtvis anpassas efter företagets egna policy. Regelsystem kan skapas i
Crona Resa och sedan exporteras och låsas i Crona Resenär.
Integration

En reseräkning gjord i Crona Resenär kan skickas vidare för attest i Crona
Resa och sedan vidare till ditt löneprogram.
Du kan också skicka reseräkning en direkt till löneprogram som Fortnox Lön,
Kontek Lön, Hogia Lön, Briljant Lön, m.fl. Givetvis också till Crona Lön.
Du kan använda Crona Resenär iPhone som försystem till Crona Resenär.
Med Crona Resenär blir det enklare!
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Inrikes och utrikes traktamenten
Besök i flera länder under en tjänsteresa
Kostförmån och måltidsreduktion
Restidsersättning
Utlägg med fördelning på kostnadsställen
Valutahantering
Representation med deltagarförteckning
Hantering av betal- och kreditkort
Utskrift av körjournal
Beräkning av drivmedelsförmån
Hantering av reseförskott
Reseräkning kan skickas som e-post
Resereglementet kan importeras och skapas centralt
Utbetalning via Crona Resa eller separat löneprogram
Import från Crona Resenär iPhone

