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Visma Resa & Utlägg

• Reseräkning

• Restidsersättning

• Representationsutlägg

• Daglig uppdatering av valutor

• Beräkning av traktamente för in- och  
utrikesresor

RESA & UTLÄGG
Visma

• Klarmarkering och attestering

• Historik för alla reseräkningar och utlägg

• Milersättning

• Skapa egna utläggstyper

• Hjälp- och påminnelsefunktion

Bokför tjänsteresan och 
reseräkningarna snabbare
Reseräkningar och utlägg hör till företagets stora tidsslukare. Med Visma Resa & Utlägg 
blir det enkelt att bokföra tjänsteresan och sköta företagets reseräkningar, traktamenten, 
utlägg och milersättningar. Hela reseräkningen görs på några knapptryck. Visma Resa & 
Utlägg är en internettjänst till Visma Lön 300 och Visma Lön 600.

Med hjälp av Visma Resa & Utlägg tar det inte mer än några få minuter att skapa en reseräkning 
med alla utlägg. Efter din resa fyller du i dina uppgifter. Ange vart du rest och under vilken tid. Sedan 
kan du steg för steg klicka dig vidare via traktamente, utlägg, representation och milersättning. Du 
har hela tiden koll på hur mycket ersättning du kommer att få. I de fall företaget betalar ut en högre 
ersättning än den skattefria, anges också hur mycket av den extra ersättningen som blir skattepliktig. 
När du har tryckt på ”klar” skickas reseräkningen vidare för attest och slutligen in som löneunderlag.

Från underlag till lönebesked helt automatiskt
När det är dags för lönekörning hämtar löneprogrammet automatiskt underlaget till reseräkningarna 
och alla uppgifter läggs in på respektive medarbetares lönebesked. Visma Resa & Utlägg har gjort 
större delen av jobbet – det enda medarbetaren måste göra är att lämna in relevanta kvitton. Visma 
Resa & Utlägg har också Skatteverkets regler för ersättning för traktamente och milersättning inlagda 
som standard. Har företaget andra ersättningsnivåer kan du som administratör enkelt justera det. Du 
behöver heller inte hålla reda på när Skatteverket ändrar regler och ersättningsnivåer. Den uppdateringen 
sker automatiskt.


