
Klart när du kommer hem!
Det har aldrig varit enklare att göra dina reseräk-
ningar. Med Crona Resenär iPhone är du klar med  
arbetet redan när du kommer hem från tjänsteres-
an och med automatik kan du få reseersättningen 
utbetald vid nästa lönetillfälle.

Med Crona Resenär iPhone registrerar du direkt på 
din iPhone under resans gång. Ett enkelt klick vid 
avresa, gränspassering och hemkomst är allt som 
behövs. Tjänstemilen kan mätas automatiskt via 
GPS.

När du kommer hem har du en färdig reseräkning 
för utskrift eller för att skicka till ert löneprogram 
för utbetalning. Enklare har det aldrig varit!

Inrikes och utrikes traktamente
Appen Crona Resenär iPhone klarar både inrikes 
och utrikes traktamenten. Eftersom alla händelser 
anges när de faktiskt sker behöver du aldrig regi-
strera tidpunkten, men möjligheten finns givetvis. 
Du kan ju glömma och behöva ange en händelse i  
efterhand. 

Du klickar på knappen Gränspassering när du kom- 
mer fram till ett annat land, när du går på färjan 
eller flygplanet. Traktamentesersättningen för en 
resdag utgår med schablonbeloppet för det land 
där du spenderat längst tid, restiden oräknad. 

Måltider
Har någon annan betalat din mat eller om du själv  
betalat för login anges detta på ett enkelt och 
snabbt sätt. Resultatet du får är en korrekt beräk- 
ning av ditt traktamente med både måltidsreduk-
tioner och eventuella kostförmåner uträknade. 
Kvittot fotograferas och bifogas.

Beräkningarna i Crona Resenär iPhone följer Skat-
teverkets schablonbelopp. 
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Milersättning
Givetvis hanteras också milersättningen när du kör 
bil i tjänsten. Crona Resenär iPhone klarar fl era 
olika fordon och hanterar både privat- och tjänste-
bilar. Du kan ange en ersättningsnivå som skiljer 
sig från Skatteverkets schablon och därmed få 
fram både skattepliktig och skattefri milersättning.

Körsträckans längd mäts automatiskt via GPS, du 
klickar bara på knapparna [Start] och [Stopp]. Nej, 
bilen får du starta separat! 

Trängselskatt
Eventuell trängselskatt noteras automatiskt som
utlägg när du passerar en betalstation. Tidsgrän-
ser och maxbelopp hanteras. Du kan koncentrera 
dig på att köra och hitta rätt adress.

Körjournal
Du kan skriva ut en körjournal för valfri bil under 
valfri period och får fram varje noterad resa 
angiven och med datum, mätarställning, 
körsträcka, syfte och besökt företag och adress. 
Körjournalen följer Skatteverktes alla krav på 
dokumentation.

Utlägg

Gör du utlägg för din arbetsgivare kan dessa ock-
så noteras på telefonen, du kan även fotografera 
kvittot och få det bifogat med din reseräkning. 
Är du utomlands anger du inköpet i den lokala 
valutan till den kurs du växlade in pengarna för.

Vid utlägg anger du till vilken varugrupp inköpet 
ska kopplas. Du som resenär behöver då inte fun-
dera över på vilket bokföringskonto ett inköp ska 
föras.

Utskrift och export
En färdig reseräkning eller körjournal kan skrivas 
ut via AirPrint, laddas upp på Dropbox som pdf-fi l 
eller skickas som e-post. Vidare fi n ns möjligheten 
att skicka reseräkningen i PAXml-format, vilket 
innebär att den direkt kan läsas av fl e ra olika löne-
program.

Endast 135 kr per år
Crona Resenär iPhone är kostnadsfri att ladda ner 
via AppStore. För att få fram en beräknad reseräk-
ning köper du till resereglemente för önskat år. 
Innevarande års resereglemente kostar 169 kr 
(inkl. moms). Fri support via e-post ingår.

Löneprogram
Följande löneprogram kan idag importera rese-
räkningar från Crona Resenär iPhone via PAXml, 
Crona Lön, Edison Lön, FDT Lön, Swinx Lön,  Wol-
ters Kluwer Lön och Fortnox Lön. 

Andra regelsystem
Använder ditt företag andra ersättningsnivåer än 
Skatteverkets schablonbelopp fi nns möjlighet att 
istället exportera dina registreringar till vårt Crona 
Resa. Där räknas reseräkningen om i enlighet med 
ert interna regelsystem för vidare överföring till 
löneprogrammet. I Crona Resa fi nns också möjlig-
het till attesthantering.

Via Crona Resa kan du sedan också överföra upp-
gifterna till andra löneprogram som Visma Lön 
Special, Hogia Lön, Briljant Lön och några till.

Med Crona Resenär iPhone är reseräkningen klar när 
du kommer hem, Enklare har det aldrig varit!




