NYHET!

Hur effektiv är momsrapporteringen på ditt företag?
VAT Reporting Tool (VRT)
– verktyget som förenklar momsrapporteringsskyldigheten
Skeppsbron Skatt har utvecklat ett användarvänligt momsrapporteringsverktyg – VAT
Reporting Tool (VRT) som effektiviserar och strukturerar inlämning av momsdeklarationer
och periodiska sammanställningar för såväl svenska som utländska bolag med moms
registreringar och rapporteringsskyldighet i Sverige eller andra länder.
I det webbaserade verktyget, som inte kräver någon installation, samlas all information
kopplad till respektive momsdeklaration/periodisk sammanställning på ett och samma
ställe och det skickas ut automatiska påminnelser för att underlätta hanteringen och tillse
att inlämningen sker i tid.
Då informationen finns tillgänglig för de som är behöriga att göra rapporteringen passar
verktyget för shared service centers och andra som administrerar många momsregistreringar i Sverige eller utomlands. Även svenska bolag med momsregistreringar utomlands
(med eller utan ombud) kan med fördel använda sig av verktyget.
Verktyget bidrar till bättre kontroll, kommunikation och arbetsflöden under hela processen,
från förberedelse till slutlig inlämning. Det skapar också en bättre överskådlighet av fullbordade processer genom sin arkiveringsfunktion. Utnyttjandet av momsverktyget innebär
även att bolaget inte blir lika ”sårbart” och beroende av enskilda personers närvaro.
FÖRDELAR MED VERKTYGET:
•

Användarvänligt

•

Effektiviserar och strukturerar inlämning av momsdeklarationer och
periodiska sammanställningar

•

Ingen installation krävs

•

All information samlas på ett och samma ställe

•

Automatiska påminnelser

•

Bättre kontroll, kommunikation och arbetsflöden

•

Bättre överskådlighet av fullbordade processer

•

Flexibelt system
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NEWS!

How efficient is the VAT reporting procedures for
your company?
VAT Reporting Tool (VRT)
– the tool that simplifies your VAT reporting obligation
Skeppsbron Skatt has developed a user-friendly VAT Reporting Tool – VAT Reporting Tool
(VRT) with the aim of streamlining and structuring the process for the submission of VAT returns and/or Sales lists for Swedish and foreign companies with multiple VAT registrations
in different jurisdictions.
The web-based tool, which does not require any installation, gather all information for VAT
returns/Periodical Statements in one place. The VRT also facilitates that reminders are sent
in order to streamline the management of the collection of information, the preparation,
the review, the filing and finally the payment of the VAT. The VRT also ensure that all steps
under the process occurs in time.
As the information will be available to all involved in the filing process, the VRT suits shared service centers and others who administer a number of VAT registrations in Sweden
or abroad. Swedish companies with multiple VAT registrations abroad (with or without the
use of a VAT representative) can also easily use the tool.
The VRT contributes to better control, communication and workflow throughout the process, from preparation to final submission. It also generates better transparency of completed processes. The utilization of the VAT tool also means that the company is not as
”vulnerable” and dependent on the presence of single individuals.
BENEFITS WITH THE TOOL:
•

User-friendly

•

Streamlining and structuring the submission of VAT Returns and Sale lists

•

No installation required

•

All information is collected in one place

•

Automatically generated reminders

•

Better control, communication and workflows

•

Improved transparency of completed processes

•

Flexible system
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