OPLEV
CASH BACK-PROCESSEN MED
AUTOMATISK MOMSREFUSION
OG ACUBIZ
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ACUBIZ’ REJSE- OG
REPRÆSENTATIONSDATA +
CASH BACKS MOMSREFUSION
= NEM REFUSION
AF UDENLANDSK MOMS
Acubiz EMS udbyder Europas mest
brugervenlige og intuitive EMSservice baseret på en web/appløsning. Servicen varetager dine
medarbejderes kvitteringer, rejseafregninger, kørselsregnskaber og
tidsregistreringer. Automatisk import
af kreditkorttransaktioner, telefonregninger og fakturaer fra leasing
af biler reducerer manuelle indtastninger, spildtid, fejl og problemet med
manglende kvitteringer. Resultatet er
gennemsigtighed og effektivitet på
alle niveauer. For medarbejderne. For
økonomiafdelingen. Og for ledelsen.
Simpelt!

Hvad skal der til for at opnå en
100% effektiv rejseafregning?
Det er de potentielt store besparelser, I kan opnå ved refusion af
udenlandsk moms fra at indrive
momsen på jeres udgifter, især når
den gennemsnitlige momssats på
21 % i Europa tages i betragtning.
Takket være samarbejdet med
Acubiz og Cash Back T&E VAT
Retriever kan I få jeres udenlandske moms refunderet, uden at du
behøver at gøre noget.

CASH BACK
MOMS TECH-FLOW
TEKNOLOGI OG KNOW-HOW
Ved at kombinere vores to selskabers
datateknologi
kan
vi
automatisere en stor del af det kedelige arbejde med at hente udenlandsk
moms på rejseudgifter. Når du har
givet os tilladelse til at importere jeres
scannede dokumenter fra Acubiz,
overfører vi dem til vores automatiserede servicecenter, hvor vi starter processen med at refundere
udenlandsk moms fra forskellige
skattemyndigheder. Den store fordel
for din virksomhed er, at du får momsen
tilbage på dine rejseudgifter uden

det administrative arbejde – blot ved
hjælp af Acubiz. Vi håndterer processen fra start til slut og reducerer dine
rejseomkostninger yderligere ved at
maksimere refusionen af udenlandsk
moms. Få mest muligt ud af dine
rejseafregninger og gør som mange at vores kunder, der allerede har
udnyttet muligheden og indkasseret
udenlandsk moms fra deres rejseudgifter.

MY CASH BACK

BRUG VORES FLOW TIL
AUTOMATISK MOMSREFUSION
AF DINE REJSE- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
Gør som du plejer, intet mere, intet mindre!

CASH BACKS E-ROOM
Elektronisk hentning, intelligent og automatiseret
sortering og dokumentsøgning.

INTELLIGENT DATAFANGST
Listning af brugbare momskvitteringer og
fakturaer.

KVALITETSKONTROL
Lokale momseksperter kontrollerer
om kravene er brugbare.

KONVERSION OG UPLOAD
Automatiseret konversion, der opfylder
skattemyndighedernes krav.

BETALING
Momsrefusion til virksomheden.

FORDELENE VED
AUTOMATISK MOMSREFUSION
AF REJSE- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
100% AUTO INDSAMLING

BEDRE RESULTATER

Vores system behandler alle scannede kvitteringer i Acubiz, intet
glemmes i filerne, hvilket betyder, at
du får endnu mere moms tilbage.

Afviste e-dokumenter analyseres, og
rapporter fremstilles for at skabe
mulighed for fremtidige forbedringer
og bedre scanningsresultater.

INTET EKSTRA

HURTIG REFUSION

Dine medarbejdere skal ikke planlægge, håndtere eller sortere yderligere,
og vores medarbejdere forstyrrer jer
ikke.

Automatiseret og elektronisk hentning giver hurtigere refusioner, da vi
modtager jeres dokumenter hurtigere,
hvilket sikrer hurtigere indsendelse til
skattemyndighederne.

HVORFOR CASH BACK?
VORES ERFARING
Cash Back har arbejdet med momsrefusion siden 1988 og har næsten 30
års erfaring med international moms.
Virksomheden har en lang kundeliste, fremragende relationer med
skattemyndighederne og er en højt
respekteret spiller i branchen. Vores
lokale kontorer i mere end 30 lande
fokuserer på at bygge solide relationer med vores kunder og leverer konsistent og kvalitetsbevidst service.

nisk listning er det et automatiseret
system, der forenkler processen med
tilbagesøgning af udenlandsk moms,
hvilket giver større og hurtigere
refusioner.

VORES TEKNOLOGI
Cash Back har altid været i allerforreste linje, når det kommer til
teknologi. Cash Back Online er
vores tracking- og rapporteringssystem, som kunderne har adgang til,
og som giver fuld gennemsigtighed i
hele processen. Vores nyeste cloudbaserede løsninger kan oprette
forbindelse til eller hente data fra
dine ERP- og TEM-systemer. Med
funktioner som elektronisk hentning,
elektronisk sortering og elektro-

Alle kunder har adgang til vores
team af internationale momseksperter, som verificerer momskrav
og håndterer alle forespørgsler fra
skattemyndighederne.

VORES MOMSEKSPERTER I HVERT
LAND
Cash Back hjælper kunder med
refusion af udenlandsk moms i hele
Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien,
USA og Kina.

Kombinationen af automatisering,
lokal kundestyring og viden om
moms garanterer en effektiv service
og størst mulige refusioner.

"Automatisering og lokal momsekspertise
= minimal indsats og størst mulige momsrefusioner"

SIKKERHED & HØJE STANDARDER
• Cash Backs løsninger anvender
sikker krypteringsteknologi for at
opretholde forretningsfortrolighed
og beskytte medarbejderdata.
• Vores onlinesystemer kører på
sikre https-sider med adskillige
backuplokationer.
Adgang
er
begrænset
til
bemyndigede
brugere via personlige ID'er,
adgangskoder og SSL-certifikater.
• Brugergrænsefladen på vores online-bank sørger for sikre, nøjagtige og hurtige betalinger.

• Cash Backs gode arbejdspraksis
garanterer en ensartet service på
et højt niveau.
• Vores kundeportal "My Cash Back"
giver dig realtime adgang til alle
dine tidligere og aktuelle krav,
hvilket sikrer fuld gennemsigtighed.
• Vores forsikringspolitik for transport og opbevaring samt vores
erstatningspolitik beskytter dine
momskrav hos Cash Back.

LAD CASH BACK HJÆLPE
MED DIT MOMSPUSLESPIL

Takket være Cash Back kan du få
store besparelser på dit rejsebudget
helt uden problemer!

www.unitedcashback.com

