Frågor och svar om
utläggshanteraren
och Vattax
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Varför ska vi använda Eurocard och utläggshanteraren istället för privata kreditkort?  
Företagskort ökar säkerheten och effektiviteten i företaget.
Om alla anställda använder sina privata kort, är det lika
många processer för att hantera utläggen som det är antalet

anställda som använder sina privata kort. Anställda kan då
inte alltid regelbundet rapportera sina utlägg, vilket kommer
leda till felaktiga siffror av utestående skulder.

Beställ Eurocard + utläggshanteraren
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Passar utläggshanteraren oss?
Om ditt företag inte använder ett TEM-system med integrerade transaktionsfiler, men har manuella processer för att rapportera utlägg, så kan utläggs
hanteraren vara ett smart och passande verktyg för er. Med utläggshanteraren
får företaget en gemensam process för all utläggshantering, från uppkomna
kostnader till rapportering.
När korthållaren använder kortet, syns utlägget i appen för korthållaren att
koppla samman transaktionen. Om EU-moms ska återkrävas kan korthållaren
eventuellt behöva lägga till en kommentar för utlägget. Utlägget blir sedan
direkt tillgängligt för managern att se, granska och godkänna. Inga mer
borttappade papperskvitton eller sent inlämnade redovisningar.
Allt som behövs för att komma igång är att beställa utläggshanteraren och att
informera anställda om att ladda ner Eurocard Pro-appen.

Beställ utläggshanteraren

3

Kan utläggshanteraren ersätta mitt TEM-system?
Utläggshanteraren ersätter inte ett fullt integrerat TEMsystem och är bara lämpligt för utlägg med Eurocard. Som
exempel kommer inte transaktioner på dina resekonton att
visas i utläggshanteraren. Verktyget ersätter manuella eller
halvmanuella processer, som exempel utläggsrapportering

via Excel och inskannade dokument, eller vid bruk av tredje
partsappar. Stora företag med komplexa företagsstrukturer
och redovisningar, kommer att ha större utbyte av traditionella TEM-system.

Beställ utläggshanteraren
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Hur kan jag integrera utläggshanteraren med vårt bokföringssystem?
När en korthållare rapporter ett utlägg, dyker det upp i
utläggshanteraren. Korthållarens manager granskar utlägget
för att godkänna eller neka det. Om det godkänns så blir det
synligt för controllern att granska och godkänna det.

Vid månadsslutet kan controllern exportera de godkända
utläggen, antingen direkt till FortKnox eller Economics tools.
Eller spara ner som CSV-filer och ladda upp i det egna
ekonomisystemet.

Beställ utläggshanteraren
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Vad händer med kvittona
i utläggshanteraren?
Utlägg och kvitton lagras i utläggshanteraren i 3 år. Vid
revision rekommenderar dig till att spara ned bilagor på din
dator eller i ditt ekonomisystem. Oavsett vilket ekonomi
program eller system ni använder, rekommenderar vi någon
av dessa metoder:
Om ni använder E-conomics eller FortNox rekommenderar
vi att sätta upp direkt integration med utläggshanteraren.
Då blir kvitton och utlägg enkelt överförda till ekonomi
systemet och du kan fortsätta hanteringen av utläggen.
Du använder då ditt ekonomisystem som arkiv för revision.
Har du ett annat ekonomisystem rekommenderar vi att du
sparar utlägg och kvitton lokalt på din dator. Kvittona går att
ladda ned som zip-fil. Spara filerna så att du enkelt hittar,
som exempel: Kvitton/2020/mars/namn på korthållare.
Att spara lokalt blir då som arkiv för revision. För att fortsätta hanteringen av utläggen laddar du ned som CSV-fil eller
Excel-fil, med information om utläggen till ditt ekonomi
system.
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Hur får vi tillbaka EU-moms?
Om företaget är momsberättigat och har reserelaterade
kostnader i EU, så finns det EU-moms att återkräva. Med
Vattax är det enkelt. Allt du behöver göra är att lägga till
Vattax när du beställer utläggshanteraren. När korthållaren

gör ett utlägg i EU där det finns möjlighet för
momsåterbäring, kommer det att dyka upp ett par
frågor om utlägget i Eurocard Pro-appen, dessa måste
besvaras. Resten hanteras automatiskt av Vattax.

Lägg till Vattax
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Hur kommer vi igång?
1. Se till att alla anställda som gör utlägg i jobbet
har ett Eurocard företagskort
2. Se till att ha utläggshanteraren
3. När ansökan är godkänd, kommer den som är listad
som administrator att få ett mail med instruktioner
om hur utläggshanteraren fungerar
4. Välj inställningar för utläggshanteraren
4.1. Välj användare och dess behörigheter
(managers och controllers)
4.2. Välj inställningar för ekonomisystemet
5. Informera korthållarna till att ladda ner Eurocard
Pro-appen från App Store eller Google Play och
förklara hur ett kvitto kopplas samman med
ett utlägg.

Beställ Eurocard + utläggshanteraren

Nu är ditt företag redo för att börja hantera utlägg på det smarta sättet!

Har du frågor är du välkommen att skicka e-post;
expensemanager@eurocard.se

