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1. Välj punktskattenummer

VÄLJ PUNKTSKATTENUMMER
I området för punktskattenummer visas en lista
över alla de punktskattenummer som innehas
av kunden. Upplagens punktskattenummer
visas indragna under tillståndet.
På denna sida finns funktionen Visa
anvisning/Dölj anvisning, länkar till
användarmanualen och systemmeddelandena
samt telefontjänstens kontaktuppgifter.
När man klickar på Visa anvisning öppnas ett
anvisningsfönster. Det går att flytta på
anvisningsfönstret till önskat ställe på sidan
genom att ta tag i dess övre kant. När man
klickar på Dölj anvisning döljs
anvisningsfönstret.
På övre delen av sidan kan man välja språk för
användargränssnittet (finska, svenska eller
engelska). Man kan logga ut ur systemet via
länken Logga ut. Via länken www.vero.fi
kommer man till Skatteförvaltningens
webbplats.
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2. Första sidan

FÖRSTA SIDAN
På första sidan visas aktuella e-AD som kräver åtgärder av
kunden eller har statusarna "Har godkänts till exportförfarande"
eller "Väntar på utförsel".
På sidan visas sju avsända och sju mottagna e-AD.
Ifall kunden endast fungerar som mottagare eller avsändare visas
inte de uppgifter som inte behövs.
Om kundens punktskattetillstånd har gått ut visas inga åtgärder.
Om det inte finns några e-AD under Mottagna och Avsända
meddelar systemet att det inte finns några e-AD som kräver
åtgärder.
Med funktionen Byt punktskattenummer förflyttas användaren
till sidan Välj punktskattenummer.
Med funktionen Förklara försening förklarar man förseningen
om en mottagningsrapport inte har skickats inom utsatt tid och
avsändaren inte har upprättat någon förklaring till försening.
Med funktionen Ändra destination kan man ändra transportens
destination om status för e-AD är Delvis avvisat, Avvisat eller
Vägrat i förväg.
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3. Nytt e-AD: Allmänna uppgifter
NYTT E-AD: ALLMÄNNA UPPGIFTER
Om kunden förflyttade sig till denna sida via funktionen ”Använd
som underlag” så förhandsifylls fälten.
”Ja” väljs endast om flyttningen av produkterna skett med
pappersbaserat reservförfarande och uppgifterna i e-AD matas in
i efterhand.
Med Sök-funktionen hämtar systemet fram ifrågavarande
mottagares eller leveransställes namn- och adressuppgifter.
Mottagarens punktskattenummer kan kontrolleras i tjänsten
SEED-on-Europa: » SEED-on-Europa
Transportmottagarens punktskattenummer måste motsvara den
ovan valda typen av leverans. Om mottagarens
punktskattenummer inte överensstämmer med typen av leverans
meddelar systemet: ”Det inmatade punktskattenumret
överensstämmer inte med typen av leverans. Kontrollera
punktskatte-numret eller byt typ av leverans”.
Som leveransställets punktskattenummer ska upplagets nummer
användas. Ett lager kan anges som leveransställe endast om
mottagaren är godkänd upplagshavare.
Kunden anger avsändarens referensnummer för transporten i
bokföringen.
I Finland är avsändaren alltid garant.
Menyn Exporttullkontor är aktiv endast om användaren valt
”Leverans för export” som typ av leverans.
När e-AD har upprättats vid reservförfarande för export anges
MRN-numret vid export.
Menyn Importtullkontor visas och är aktiv när användaren loggat
in i systemet med en registrerad avsändares punktskattenummer.
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3.1 Nytt e-AD: Uppgifter om dokumentet

NYTT E-AD: DOKUMENT
Med funktionen Lägg till dokument kan man lägga till dokument
till e-AD.
Med funktionen Föregående går man till sidan Nytt e-AD:
Allmänna uppgifter.
Ett e-AD kan ha högst nio dokument.
Antingen fältet Referens eller fältet Beskrivning ska innehålla
uppgifter. Fälten kan innehålla fritt formulerad text, vars längd
högst får vara 350 tecken.
Spara. Uppgifterna sparas om det finns text i åtminstone i ett av
fälten. Användaren förflyttas tillbaka till skärmen Nytt e-AD:
Dokument.
Med knappen Radera raderas uppgifterna, som då går förlorade.
Systemet frågar: ”Är du säker på att du vill radera dokumentet?”
Med knappen Återkalla avbryts redigerandet utan att
ändringarna sparas. Systemet frågar: ”Är du säker på att du vill
avbryta? Dina ändringar sparas inte.”
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3.2. Nytt e-AD: Transportuppgifter

NYTT E-AD: TRANSPORTUPPGIFTER
På denna sida anges transportuppgifterna.
Uppgifterna om transportsätt aktiveras när ”Annat” valts som
transportsätt.
Fälten för uppgifter om ägare eller annan transportarrangör
aktiveras när man som transportarrangör valt "Ägare" eller
"Annan".
Uppgifterna om första transportör är enligt Finlands nationella
lagstiftning obligatoriska.
Ett avgångsdatum anges före varans avgång (dock högst sju
dagar före avgången).
När man anger avgångsdatumet för produkter som flyttats vid
reservförfarande kan datumet infalla i det förflutna.
Avgångsdatumet. Klockslaget ska anges i formen hh:mm. Man
ska alltid ange klockslag.
Transporttiden ska anges antingen i dagar eller i timmar, och
mottagningsgranskningen av varan ska ingå i denna tid.
När man klickar på Lägg till transportenhet öppnas
dialogfönstret Nytt e-AD: Transportenhetens uppgifter.
Knappen Föregående leder tillbaka till sidan Nytt e-AD: Allmänna
uppgifter.
Knappen Nästa leder till sidan Nytt e-AD: Uppgifter om
produkten.
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3.3 Nytt e-AD: Transportenhetens uppgifter

När man klickar på Lägg till transportenhet och Ändra
(Transportenheter) öppnas dialogfönstret Nytt e-AD:
Transportenhetens uppgifter.
Högst 99 transportenheter kan läggas till.
En transportenhet kan ha flera transportsätt.
Till exempel kan transportsättet vara Vägtransport, med vilken
varan lämnar lagret. Lasten på fordonet består av en container
som fortsätter sin färd från hamnen på ett fartyg. Fordon anges
som transportsätt och fordonets registernummer som
registernummer. För containern som är lastad på fordonet anges
container som transportsätt och dess containernummer som
containernummer.
På Tullens webbplats finns en närmare anvisning (EMCSkundanvisning: Identifikation av transportenhet i e-AD) med
information om vilka transportenheter olika transportsätt kan
omfatta.
Fälten Uppgifter om förseglingen och Tilläggsuppgift kan
innehålla fritt formulerad text (max. 350 tecken).
Med knappen Spara sparas transportenhetens uppgifter och
användaren förflyttas tillbaka till skärmen Nytt e-AD:
Transportuppgifter.
Med knappen Radera raderas uppgifterna, som då går förlorade.
Systemet frågar då: ”Är du säker på att du vill radera
transportenheten?”
Med knappen Återkalla avbryts redigerandet utan att
ändringarna sparas. Systemet frågar: ”Är du säker på att du vill
avbryta? Dina ändringar sparas inte.”
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3.4 Nytt e-AD: Uppgifter om produkten

NYTT E-AD: UPPGIFTER OM PRODUKTEN
På denna sida lägger man till uppgifter om produkten i e-AD.
I rullgardinsmenyn Produkttyp väljs ölprodukt, vinprodukt,
mellanprodukt, etylalkoholprodukt, energiprodukt eller
tobaksprodukt.
Knappen Lägg till produkt öppnar ett produktspecifikt fönster för
ölprodukt, vinprodukt, mellanprodukt, etylalkoholprodukt,
energiprodukt eller tobaksprodukt.
Det är obligatoriskt att lägga till uppgifter för åtminstone en
produkt.
På ett e-AD kan uppgifter för högst 999 produkter anges.
Knappen Föregående leder tillbaka till sidan Nytt e-AD:
Transportuppgifter.
Knappen Nästa leder till sidan Visa e-AD: Sammandrag.
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3.4.1 Nytt e-AD: Ölprodukt

NYTT E-AD: ÖLPRODUKT
Till rullgardinsmenyn Varukod hämtas alla varukoder som hör till
produktgruppen Ölprodukt.
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3.4.2 Nytt e-AD: Vinprodukt

NYTT E-AD: VINPRODUKT
Till rullgardinsmenyn Varukod hämtas alla varukoder som hör till
produktgruppen Vinprodukt.
Vinåtgärderna väljs i kolumnen Eventuella och flyttas till
kolumnen För detta vin genom att klicka på Tillsätt.
Med knappen Ta bort kan man ta bort åtgärder som flyttats till
kolumnen För detta vin.
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3.4.3 Nytt e-AD: Mellanprodukt

NYTT E-AD: MELLANPRODUKT
Till rullgardinsmenyn Varukod hämtas alla varukoder som hör till
produktgruppen Mellanprodukt.

3.4.4 Nytt e-AD: Etylalkoholprodukt

NYTT E-AD: ETYLALKOHOLPRODUKT
Till rullgardinsmenyn Varukod hämtas alla varukoder som hör till
produktgruppen Etylalkoholprodukt.
För S500-produkter ska dock varukoden i fråga anges om S500
har valts som produktgrupp.
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3.4.5 Nytt e-AD: Energiprodukt

NYTT E-AD: ENERGIPRODUKT
Till rullgardinsmenyn Varukod hämtas alla varukoder som hör till
produktgruppen Energiprodukt.

3.4.6 Nytt e-AD: Tobaksprodukt

NYTT E-AD: TOBAKSPRODUKT
Till rullgardinsmenyn Varukod hämtas alla varukoder som hör till
produktgruppen Tobaksprodukt.
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3.5 Förpackningar som anknyter till produkten

NYTT E-AD: UPPGIFTER OM FÖRPACKNINGEN
På sidan där produktgrupper läggs till finns knappen Lägg till
förpackning under rubriken Förpackningar som anknyter till
produkten.
Knappen Lägg till förpackning leder till sidan Nytt e-AD:
Uppgifter om förpackningen.
Knappen Nästa leder till sidan Nytt e-AD: Uppgifter om
produkten.
I rullgardinsmenyn Förpackningstyp kan förpackningstyperna
väljas.
Knappen Spara sparar förpackningsuppgifterna och förflyttar
användaren till den sida där han eller hon började lägga till eller
ändra förpackningsuppgifterna.
Med knappen Radera raderas uppgifterna, som då går förlorade.
Systemet frågar då: ”Är du säker på att du vill radera
dokumentet?”
Med knappen Återkalla avbryts redigerandet utan att
ändringarna sparas. Systemet frågar: ”Är du säker på att du vill
avbryta? Dina ändringar sparas inte.”
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3.6 Alla produktuppgifter som anknyter till ett e-AD

NYTT E-AD: UPPGIFTER OM PRODUKTEN
Efter att varje produkt och varje förpackning som anknyter till
produkten sparats flyttas uppgifterna till Nytt e-AD: Uppgifter om
produkten/Produkter.
Knappen Lägg till produkt öppnar ett produktspecifikt fönster för
ölprodukt, vinprodukt, mellanprodukt, etylalkoholprodukt,
energiprodukt eller tobaksprodukt.
Det är obligatoriskt att lägga till uppgifter för åtminstone en
produkt.
På ett e-AD kan uppgifter för högst 999 produkter anges.
Efter att alla produkter angetts klickar man på Nästa.
Knappen Nästa leder till sidan Visa e-AD: Sammandrag.
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3.7 Administrativt dokument på sidan Visa e-AD: Sammandrag
E-AD SAMMANDRAG
Uppgifterna som angetts i e-AD kan granskas på sidan Visa eAD: Sammandrag. Det går också att ändra på uppgifterna före
avsändning genom att klicka på knappen Ändra som finns i slutet
av sidan.
Punkten Reservförfarande har använts visas inte om e-AD har
skapats i en annan medlemsstat än Finland.
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Produktparti: Produkterna visas numrerade enligt produktparti.
Med Sänd e-AD skickas e-AD och sparas i databasen. e-ADmeddelandet bildas och skickas till mottagaren. Efter att e-AD
skickats bildas ARC-koden.
Om ett tekniskt fel uppkommer vid skapande eller sändning av eAD meddelar systemet att skapandet av e-AD inte kunde
genomföras av en teknisk orsak och uppmanar användaren att
försöka på nytt senare.
Knappen Ändra öppnar sidan Nytt e-AD: Allmänna uppgifter.
Allmänna uppgifter, transportuppgifter, produktuppgifter och
dokumentuppgifter kan då ändras före sändning av e-AD.
Med knappen Återkalla avbryts redigerandet utan att
ändringarna sparas. Systemet frågar: ”Är du säker på att du vill
avbryta? Dina ändringar sparas inte.”
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3.8 e-AD har skickats

E-AD HAR SKICKATS

Efter att e-AD skickats bildas ARC-koden, t.ex. Allmänna
uppgifter (ARC-kod 11FI00566259211240012).

Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD
genom att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t
genom att klicka på Stäng.
Obs! e-AD får endast återkallas om transporten ännu inte lämnat
upplaget. Funktionen kan inte utföras med punktskattenummer
som tillhör upplag. En registrerad avsändare får inte återkalla eAD. Knappen Återkalla e-AD visas endast om status för e-AD är
”Bekräftat”, ”Vägrat i förväg”, ”Har godkänts till exportförfarande”
eller ”Avvisat” om transporten hänförts till export i Finland.
Ändra destination öppnar sidan Ändring av destination: Nya
mängder. Funktionen är tillåten om kunden är avsändare och
status för e-AD är ”Bekräftat”, ”Avvisat” eller ”Delvis avvisat”,
”Vägrat i förväg” eller ”Har godkänts till exportförfarande”.
Funktionen kan inte utföras med punktskattenummer som tillhör
upplag.

Använd som underlag kopierar uppgifterna i ett valt e-AD som
underlag för ett nytt e-AD. Funktionen kan bara användas om
kunden själv har skickat e-AD:t.
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4. Återkalla e-AD

ÅTERKALLA E-AD
ARC-koden för e-AD visas på denna sida.
Kontrollera före återkallandet att det är fråga om rätt ARC-kod.
I rullgardinsmenyn Orsak väljs den eventuella orsaken till
återkallandet av e-AD.
Fältet ”Tilläggsuppgift” ifylls när ”Annan” har angetts som orsak.
Sänd återkallning sparar uppgifterna om återkallandet.
Användaren förflyttas till skärmen e-AD: Historikuppgifter.
Spara inte avbryter återkallandet av e-AD.
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5. Ändring av destination: Nya mängder
ÄNDRING AV DESTINATION
På sidan Ändring av destination: Nya mängder kan man endast
se på uppgifter.
Nästa öppnar sidan Ändring av destination: Ny mottagare.
Funktioner/Sammandrag öppnar sidan e-AD sammandrag.
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5.1 Ändring av destination: Ny mottagare
ÄNDRING AV DESTINATION: NY MOTTAGARE
Ny och gammal mottagare får inte vara densamma.

Funktionen Ändra destination är endast tillåten om kunden är
avsändare och status för e-AD är ”Bekräftat”, ”Avvisat”, ”Delvis
avvisat”, ”Vägrat i förväg” eller ”Har godkänts till exportförfarande”. Funktionen går inte att utföra med ett
punktskattenummer som tillhör ett upplag.
Ange ny mottagare och nytt leveransställe.
Med hjälp av Sök-funktionen hämtas den nya mottagarens
punktskattenummer och leveransställets punktskattenummer
fram. Systemet tar fram namn- och adressuppgifterna.
Mottagarens punktskattenummer kan kontrolleras i tjänsten
SEED-on-Europa:

» SEED-on-Europa http://ec.europa.eu
Som leveransställets punktskattenummer ska upplagets nummer
användas. Ett upplag kan anges som leveransställe endast om
mottagaren är godkänd upplagshavare.
Fakturans nummer är en obligatorisk uppgift om fakturan ändras
på grund av ändring av destination. Om någon faktura inte ännu
har gjorts upp så kan man istället för fakturans nummer använda
numret på leveransanmälan eller på en annan transporthandling.
Om det är fråga om ändring av destination till export, välj
”Leverans för export” som typ av leverans. Då visas texten
"Finland” visas invid ”Medlemsstat för hänförande till
exportförfarande”.
I exporttullkontormenyn finns alla finska exporttullkontor listade.
Nästa öppnar sidan Ändring av destination: Nya
transportuppgifter.
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5.2 Ändring av destination: Nya transportuppgifter
ÄNDRING AV DESTINATION: NYA TRANSPORTUPPGIFTER
På denna sida anges nya transportuppgifter och
transportenheter.
Fälten för uppgifter om ägare eller annan transportarrangör
aktiveras när man som transportarrangör valt "Ägare" eller
"Annan".
Transporttiden ska anges antingen i dagar eller i timmar, och
mottagningsgranskningen av varan ska ingå i denna tid.
Den nya transporttiden ska räknas från avgångstidpunkten för
den ursprungliga transporten.
När man klickar på Lägg till transportenhet och Ändra
(Transportenheter) öppnas dialogfönstret Nytt e-AD:
Transportenhetens uppgifter.
Med Sänd ändring av destination sparas uppgifterna och e-AD
skickas till mottagaren.
Föregående öppnar sidan Ändra destination: Ny mottagare.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD genom
att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t genom att
klicka på Stäng.
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5.2.1 Nytt e-AD: Transportenhetens uppgifter

När man klickar på Lägg till transportenhet och Ändra
(Transportenheter) öppnas dialogfönstret Nytt e-AD:
Transportenhetens uppgifter. Högst 99 transportenheter kan
läggas till.
Fälten Uppgifter om förseglingen och Tilläggsuppgift kan
innehålla fritt formulerad text (max. 350 tecken).
Med knappen Spara sparas transportenhetens uppgifter och
användaren förflyttas tillbaka till skärmen Nytt e-AD:
Transportuppgifter.
Med knappen Radera raderas uppgifterna, som då går förlorade.
Systemet frågar då: ”Är du säker på att du vill radera
transportenheten?”
Med knappen Återkalla avbryts redigerandet utan att
ändringarna sparas. Systemet frågar: ”Är du säker på att du vill
avbryta? Dina ändringar sparas inte.”
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5.3 Ändring av destination har skickats
ÄNDRING AV DESTINATION HAR SKICKATS
Vid ändring av destination görs en ny version av e-AD, vilket
visas i punkten Version, t.ex. 2/2. I punkten Version visas numret
på den version vars uppgifter visas på sidan.
Övriga versioner: alla andra versioner och deras mottagares
namn visas i nummerordning.
Med knapparna Följande och Föregående kan man bläddra
bland uppgifterna i e-AD.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD genom
att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t genom att
klicka på Stäng.
Återkalla e-AD öppnar ett dialogfönster för ifrågavarande e-AD
där det kan återkallas. Obs! e-AD får endast återkallas om
transporten inte ännu lämnat upplaget. Funktionen kan inte
utföras med ett punktskattenummer för ett upplag. En registrerad
avsändare får inte återkalla e-AD. Knappen Återkalla e-AD visas
endast om status för e-AD är ”Bekräftat”, ”Vägrat i förväg”, ”har
godkänts till exportförfarande” eller ”Avvisat” om transporten
hänförts till export i Finland.
Ändra destination öppnar sidan Ändring av destination: Nya
mängder. Funktionen är tillåten om kunden är avsändare och
statusen är ”Bekräftat”, ”Avvisat”, ”Delvis avvisat”, ”Vägrat i
förväg” eller ”Har godkänts till exportförfarande”. Funktionen kan
inte utföras med ett punktskattenummer som tillhör ett upplag.
Använd som underlag kopierar uppgifterna i ett valt e-AD som
underlag för ett nytt e-AD. Funktionen kan bara användas om
kunden själv har skickat e-AD:t.
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6. Avsända

AVSÄNDA
På denna sida visas alla avsända e-AD i en lista, om kunden
agerar som avsändare.
Som rubriker i tabellen Avsända visas ARC-koden, dvs.
identifikationsnumret för e-AD, och inom parentes ARC-kodens
versionsnummer, avgångsdatum, uppskattat ankomstdatum för
transporten, mottagningsdatum för transporten, transportens
mottagare, status för e-AD samt den åtgärd som krävs av
kunden. Mottagningsdatumet för transporten lämnas tomt om
mottagningsrapporten inte ännu har skickats. Om det är fråga om
export visas texten Leverans för export i kolumnen Mottagare.
Om man klickar på ARC-koden visas uppgifterna i ifrågavarande
e-AD.
Åtgärder som krävs av kunden är följande:
Öppen destination, om destinationen är öppen. I så fall visas
texten Öppen destination i stället för mottagarens namn i
kolumnen Mottagare.
Förklara försening, om mottagningsrapporten inte skickats inom
utsatt tid och avsändaren inte förklarat förseningen.
Ändra destination, om statusen för e-AD är ”Delvis avvisat” eller
”Avvisat”.
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7. Mottagna

MOTTAGNA
På denna sida visas mottagna e-AD i en lista. I tabellen visas
endast sådana e-AD där punktskattenumret för mottagaren eller
leveransstället motsvarar det punktskattenummer som
användaren valde att använda webbtjänsten med på sidan Välj
tillstånd.
Som rubriker i tabellen Mottagna visas ARC-koden, transportens
avgångsdatum, ankomstdatum för transporten,
mottagningsdatum för transporten, transportens avsändare samt
status för e-AD. Mottagningsdatumet för transporten lämnas tomt
om mottagningsrapporten inte ännu har skickats. Om man klickar
på ARC-koden visas uppgifterna i ifrågavarande e-AD.
Åtgärder som krävs av kunden är följande:
Förklara försening, om mottagningsrapporten inte skickats inom
utsatt tid och mottagaren inte förklarat förseningen. I förklaringen
till förseningen anges varför mottagningsrapporten är försenad.
Rapportera mottagande, om status för e-AD är ”Bekräftat”.
Mottagandet rapporteras på en separat sida (Skicka
mottagningsrapport).
På en sida kan 15 e-AD listas. Man kan bläddra mellan sidor med
e-AD med knapparna Föregående och Följande samt med
sidnummerlänkarna.
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8. Sökning
SÖKNING
Fliken Sökning öppnar den detaljerade sökningen.
Sökningen riktas mot kundens mottagna eller avsända e-AD
enligt vilken grupp som valts att söka i.
Sökningen riktar sig alltid endast mot sådana e-AD där
mottagarens, avsändarens eller leveransställets
punktskattenummer motsvarar det punktskattenummer som
kunden valde att använda webbtjänsten med på sidan Välj
punktskattenummer.
Minst ett sökvillkor ska anges.
Vid sökning är STORA och små bokstäver är inte samma sak.
Om man söker enligt villkoret FÖRETAG* hämtar systemet fram
företag som skrivs med stora bokstäver och då utesluts
alternativet Företag* från sökningen.
I fältet Den andra partens namn anges namnet på mottagaren
eller avsändaren av e-AD. I detta fält har storleken på bokstäverna ingen betydelse – man kan söka med STORA BOKSTÄVER,
små bokstäver eller STORAsmå bokstäver.
Man kan begränsa sökningen genom att använda en asterisk (*)
i följande fält: ARC-kod, Den andra partens namn, Avsändarens
referensnummer för transporten samt Fakturans nummer.
I fälten för Transporten har avsänts under perioden och
Mottagningsrapport avsänd under perioden kan både start- och
slutdatum anges. Sökningar kan också göras med antingen starteller slutdatum.
I rullgardinsmenyn Status för e-AD kan eventuella statusar för eAD väljas.
I rullgardinsmenyn Produktgrupp kan man välja de
produktgrupper som ingår i varuförsändelsen.
När man klickar på Sök söker systemet i databasen efter sådana
e-AD som motsvarar de angivna sökvillkoren.
Knappen Töm tömmer sökvillkoren.
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9. Anmärkning eller vägran i förväg

ANMÄRKNING ELLER VÄGRAN I FÖRVÄG
Försändelsens mottagare kan skicka en anmärkning eller vägran
i förväg till produkternas avsändare ifall uppgifterna i e-AD inte
motsvarar beställningen eller om det i e-AD angetts produkter
som inte alls beställts.
En anmärkning skickas då produkterna tas emot trots att e-AD
inte motsvarar beställningen. När försändelsen anländer skickas
en normal mottagningsrapport.
En vägran skickas när de produkter som ingår i e-AD inte tas
emot. Då är e-AD slutbehandlat för mottagaren.
Anmärkning och vägran i förväg kan skickas när e-AD kommit
fram, men inte efter att försändelsen kommit fram.
ARC-kod: för ifrågavarande e-AD håller kunden på att skicka en
anmärkning eller vägran i förväg.
Minst en orsak till anmärkning eller vägran ska anges.
Klicka till slut på Skicka anmärkning eller vägran, varefter
sidan Historikuppgifter öppnas.
Med knappen Avbryt avsändning avbryts funktionen utan att
ändringarna sparas. Användaren förflyttas till första sidan.
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10. Sänd mottagningsrapport
SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT
Försändelsens mottagare upprättar en mottagningsrapport via
funktionen ”Rapportera mottagande” , om status för e-AD är
”Bekräftat”.
På denna sida rapporterar mottagaren att försändelsen tagits
emot eller avvisats helt eller delvis och meddelar eventuella
avvikelser i försändelsen.
Ankomstdag: Obligatorisk uppgift. Datum då försändelsen
anlände till mottagaren. Ankomstdagen får inte infalla i framtiden
eller tidigare än avgångsdatumet.
Mottagningsrapport: Välj ett av alternativen för
mottagningsrapporten.
Klar: Med knappen Klar godkänner användaren uppgifterna på
sidan.
Knappen Återkalla avbryter utan att spara ändringarna.
Användaren förflyttas till första sidan.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD genom
att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t genom att
klicka på Stäng.
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10.1 Sänd mottagningsrapport: Godkänn hela försändelsen

SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: GODKÄND
Genom att välja ”Godkänn hela försändelsen” godkänns
mottagandet av produkterna och produktmängderna i e-AD. På
varje rad i tabellen över produkter förhandsifylls mängderna som
angetts i e-AD samt anlända och mottagna mängder.
Klar: Med knappen Klar godkänner användaren uppgifterna på
sidan.
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SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: GODKÄND
När försändelsen godkänns i sin helhet väljs alternativet
”Godkänn hela försändelsen”.

Skicka mottagningsrapport: Mottagningsrapporten skickas till
försändelsens avsändare.
Med knappen Ändra kommer användaren tillbaka till sidan där
uppgifter kan matas in i mottagningsrapporten.
Knappen Ångra avbryter utan att spara ändringarna.
Användaren förflyttas till första sidan.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD genom
att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t genom att
klicka på Stäng.
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10.2 Mottagningsrapportens avgörande: Godkänt

MOTTAGNINGSRAPPORTENS AVGÖRANDE: GÖDKÄNT
ARC-kod: Identifikation för det e-AD för vilket
mottagningsrapporten skapats.
Ankomstdag: Datum då försändelsen anlände till mottagaren.
Avgörande: Uppgift om godkännande av försändelsen.
Produkt: Lista över alla produkter i e-AD.
e-AD: Mängd i e-AD.
Anlänt: Den mängd av ifrågavarande produkt som anlänt. Med
räknas även eventuella skadade eller fel produkter som
försändelsens mottagare inte tog emot.
Mottagen: Den mängd av ifrågavarande produkt som mottagits.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD
genom att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t
genom att klicka på Stäng.
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11. Sänd mottagningsrapport: Avvisa hela försändelsen

SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: AVVISAD
Genom att välja ”Avvisa hela försändelsen” avvisas mottagandet
av försändelsen då produkterna och mängderna inte motsvarar
beställningen.
Ifall användaren valt ”Avvisa hela försändelsen” ska orsaken till
avvisande av hela försändelsen anges. Om försändelsens
avvisas helt ska man alltid ange åtminstone en orsak till detta.
Klar: Med knappen Klar godkänner användaren uppgifterna på
sidan.

Om orsaken till avvikelse är ”Annan” ska också en förklaring
anges i fältet för tilläggsuppgifter. Max. 350 tecken.
Spara: Uppgifterna om avvikelsen sparas.
Knappen Avbryt avbryter utan att spara ändringarna.

34
11.1 Sänd mottagningsrapport: Avvisa hela försändelsen

SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: AVVISAD
När försändelsen avvisas i sin helhet väljs alternativet ”Avvisa
hela försändelsen”.
Skicka mottagningsrapport: Mottagningsrapporten skickas till
försändelsens avsändare.
Med knappen Ändra kommer användaren tillbaka till sidan där
uppgifter kan matas in i mottagningsrapporten.
Knappen Återkalla avbryter utan att spara ändringarna.
Användaren förflyttas till första sidan.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD genom
att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t genom att
klicka på Stäng.
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11.2 Mottagningsrapportens avgörande: Avvisat

MOTTAGNINGSRAPPORTENS AVGÖRANDE: AVVISAT

ARC-kod: Identifikation för det e-AD för vilket
mottagningsrapporten skapats.
Ankomstdag: Datum då försändelsen anlände till mottagaren.
Avgörande: Uppgift om avvisande av försändelsen.
Produkt: Lista över alla produkter i e-AD.
e-AD: Mängd i e-AD.
Orsak: Orsaken till avvikelse för ifrågavarande produkt.
Orsakerna kan vara flera.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD genom
att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t genom att
klicka på Stäng.
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12. Sänd mottagningsrapport: Avvikelser i försändelsen

SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: AVVIKELSER I
FÖRSÄNDELSEN
När det finns avvikelser i försändelsen visas knappen
”Avvikelse” i slutet av varje produktrad. Med denna knapp
rapporterar kunden avvikelser i den ankomna eller mottagna
mängden samt orsaken till avvikelserna.
Om man fyller i mottagningsrapporten genom att välja
”Avvikelser i försändelsen” och man på varje produktrad har
angett ’0’ som mottagen mängd, uppmanar systemet
användaren att i stället välja ”Avvisa hela försändelsen” om inga
produkter tas emot.
Klar: Med knappen Klar godkänner användaren uppgifterna på
sidan.
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12.1 Sänd mottagningsrapport: Avvikelsedialogruta

Sänd mottagningsrapport: Avvikelsedialogruta
Funktionen Avvikelse öppnar en avvikelsedialogruta, där allmänna och produktspecifika
avvikelseuppgifter kan läggas till, ändras och raderas.

SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: UPPGIFTER OM
AVVIKELSE
Produkt och totalmängd i e-AD: Systemet tar fram produkten
och varukoden på sidan.
Ankommen mängd: Den mängd av ifrågavarande produkt
som anlänt. Med räknas även eventuella skadade eller fel
produkter som försändelsens mottagare inte tog emot.
Mängderna ska anges med högst 15 siffror av vilka högst 3 får
vara decimaler. Fältet visas inte om man valt ”Avvisa hela
försändelsen” som avgörande för mottagningsrapporten.
Mottagen mängd: Den mängd av ifrågavarande produkt som
mottagits. Den mottagna mängden är alltid lika stor som
eller mindre än den ankomna mängden.
Kryssa i orsaken till avvikelsen.

Knappen Spara sparar uppgifterna om avvikelsen. När man klickar på denna ska antingen
fältet för ankommen mängd eller för mottagen mängd vara ifyllt, förutom om avgörandet för
mottagningsrapporten är ”Avvisa hela försändelsen”.
Knappen Radera avvikelse raderar en tidigare sparad allmän eller produktspecifik avvikelse
beroende på vid vilken rad man klickat på knappen Avvikelse. Före raderingen frågar
systemet "Är du säker på att du vill radera avvikelsen?”. Om svaret är jakande, raderas
orsaksfälten, tilläggsuppgifterna och den mottagna mängden ur databasen och dialogfönstret
stängs.
Knappen Avbryt avbryter utan att spara ändringar.

1.
2.
3.
4.
5.

Annan
Skadade produkter
Bruten försegling
Kvantitet större än tillåten för registrering
För många produkter; programmet skapar denna orsak
till avvikelse
6. För få produkter; programmet skapar denna orsak till
avvikelse
Ifall ”Annan” väljs ska man också fylla i fältet ”Tilläggsuppgifter”.
Tillägsuppgifter: Om orsaken till avvikelse är ”Annan” ska
också en förklaring anges i fältet för tilläggsuppgifter. Max. 350
tecken.
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13. Sänd mottagningsrapport: Delvis avvisad, För mycket produkter

SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: DELVIS AVVISAD
"Avvikelser i försändelsen” – ”Delvis avvisad”. Åtminstone för en
produkt ska man ange ankommen mängd. Den mottagna
mängden är mindre än den ankomna mängden.
Ifall ”Annan” väljs ska man också fylla i fältet ”Tilläggsuppgifter”.
Spara: Uppgifterna om avvikelsen sparas.
Knappen Radera avvikelse raderar en tidigare sparad allmän
eller produktspecifik avvikelse beroende på vid vilken rad man
har klickat på knappen Avvikelse.
Knappen Avbryt avbryter utan att spara ändringarna.

Klar: Med knappen Klar godkänner användaren uppgifterna på
sidan.
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SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: DELVIS AVVISAD
När det finns avvikelser i försändelsen,
är mottagningsrapportens avgörande delvis avvisat.
Skicka mottagningsrapport: Mottagningsrapporten skickas till
försändelsens avsändare.
Med knappen Ändra kommer användaren tillbaka till sidan där
uppgifter kan matas in i mottagningsrapporten.
Knappen Återkalla avbryter utan att spara ändringarna.
Användaren förflyttas till första sidan.
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MOTTAGNINGSRAPPORTENS AVGÖRANDE: DELVIS
AVVISAT
ARC-kod: Identifikation för det e-AD för vilket mottagningsrapporten skapats.
Ankomstdag: Datum då försändelsen anlände till mottagaren.
Avgörande: Uppgift om att försändelsen delvis avvisas.
Produkt: Lista över alla produkter i e-AD.
e-AD: Mängd i e-AD.
Anlänt: Den mängd av ifrågavarande produkt som anlänt. Med
räknas även eventuella skadade eller fel produkter som försändelsens mottagare inte tog emot.
Mottagen: Den mängd av ifrågavarande produkt som mottagits.
För många produkter / För få produkter: överskott visas som
plusmängd (+) och underskott som minusmängd (-). Siffran 0
visas om det varken finns överskott eller underskott.
Orsak: Orsaken till avvikelse för ifrågavarande produkt.
Orsakerna kan vara flera.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD
genom att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t
genom att klicka på Stäng.
Förklara avvikelser: Försändelsens avsändare eller mottagare
kan avge en förklaring till avvikelserna efter att
mottagningsrapporten skickats.
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13.3 Sänd mottagningsrapport: Godkänd med avvikelser, För lite produkter

SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: GODKÄND MED
AVVIKELSER
”Avvikelser i försändelsen” – "Godkänd med avvikelser". Ingen
av raderna har en rapporterad mottagen mängd som är mindre
än den ankomna mängden.
Ifall ”Annan” väljs ska man också fylla i fältet ”Tilläggsuppgifter”.
Spara: Uppgifterna om avvikelsen sparas.
Knappen Radera avvikelse raderar en tidigare sparad allmän
eller produktspecifik avvikelse beroende på vid vilken rad man
har klickat på knappen Avvikelse.
Knappen Avbryt avbryter utan att spara ändringarna.

Klar: Med knappen Klar godkänner användaren uppgifterna på
sidan.
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SÄND MOTTAGNINGSRAPPORT: GODKÄND MED
AVVIKELSER
När det finns avvikelser i försändelsen,
är mottagningsrapportens avgörande delvis avvisat.
Skicka mottagningsrapport: Mottagningsrapporten skickas till
försändelsens avsändare.
Med knappen Ändra kommer användaren tillbaka till sidan där
uppgifter kan matas in i mottagningsrapporten.
Knappen Återkalla avbryter utan att spara ändringarna.
Användaren förflyttas till första sidan.
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MOTTAGNINGSRAPPORTENS AVGÖRANDE: GODKÄND
MED AVVIKELSER
ARC-kod: Identifikation för det e-AD för vilket mottagningsrapporten skapats.
Ankomstdag: Datum då försändelsen anlände till mottagaren.
Avgörande: Uppgift om att försändelsen delvis avvisas.
Produkt: Lista över alla produkter i e-AD.
e-AD: Mängd i e-AD.
Anlänt: Den mängd av ifrågavarande produkt som anlänt. Med
räknas även eventuella skadade eller fel produkter som försändelsens mottagare inte tog emot.
Mottagen: Den mängd av ifrågavarande produkt som
mottagits.
För många produkter / För få produkter: överskott visas som
plusmängd (+) och underskott som minusmängd (-). Siffran 0
visas om det varken finns överskott eller underskott.
Orsak: Orsaken till avvikelse för ifrågavarande produkt.
Orsakerna kan vara flera.
Knappen Sammandrag visar en sida med det avsända e-AD:ts
uppgifter. På sammandragssidan kan man skriva ut e-AD
genom att klicka på Skriv ut eller så kan man stänga e-AD:t
genom att klicka på Stäng.
Förklara avvikelser: Försändelsens avsändare eller mottagare
kan avge en förklaring till avvikelserna efter att
mottagningsrapporten skickats.
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14. Förklaring till avvikelser: Avsändning
FÖRKLARING TILL AVVIKELSER – SVINN ELLER
ÖVERSKOTT
Det är frivilligt att skicka förklaringar gällande svinn eller
överskott, men Tullen rekommenderar att dessa lämnas in via
EMCS-systemet.
När svinn angetts i mottagningsrapporten kan det av
beskattningsorsaker senare vara nödvändigt för både
avsändaren och mottagaren att förklara vad svinnet berodde på.
Förklaring till svinn görs efter att produkterna tagits emot och
mottagningsrapporten har skickats.
Man kan skicka så många svinn- eller överskottsförklaringar i
efterhand gällande samma e-AD som det är nödvändigt.
För ifrågavarande e-AD-version har en mottagningsrapport redan
gjorts.
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FÖRKLARING TILL AVVIKELSER – SVINN ELLER
ÖVERSKOTT
ARC-kod: identifieringskoden för det avsända eller mottagna eAD för vilket förklaringen till avvikelser skickas.
e-AD-version: versionsnumret visas om kunden fungerar som
försändelsens mottagare eller om kunden är försändelsens
avsändare och mottagningsrapport skickats bara för en e-ADversion.
Versionsnumren visas i en meny om kunden är försändelsens
avsändare och mottagningsrapport skickats för flera e-ADversioner.
Förklaring: helhetsmässig förklaring till avvikelserna.
I detta fält kan fritt formulerad text anges, högst 350 tecken.
Produktgrupp väljs i rullgardinsmenyn. Produktgruppen
motsvarar produkterna som angetts i ifrågavarande e-AD.
Produktpartiets nummer: ifrågavarande produktpartis nummer.
Korrekt mängd: den korrekta mängden är den mängd som
försändelsens mottagare verkligen tagit emot.
Vid decimaltal ska kommatecken användas som avskiljare.
Produktpartispecifik förklaring: i detta fält kan fritt formulerad
text anges, högst 350 tecken.
Lägg till uppgifter om produktparti: uppgifterna läggs till i
tabellen Tillagda uppgifter om produktparti.
Radera: funktionen raderar ifrågavarande rads tillagda uppgifter.
Skicka förklaring: förklaringen skickas och användaren förflyttas
till sidan Historikuppgifter.
Avbryt avsändning avbryter funktionen utan att spara.
Användaren förflyttas till första sidan.
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15. Historikuppgifter

HISTORIKUPPGIFTER
I historikuppgifterna visas uppgifter, status samt sända
påminnelser för alla e-AD-versioner.
ARC-kod: identifieringskoden för det avsända eller mottagna eAD angående vilket historikuppgifterna visas.
Datum: det datum då statusändringen för e-AD har trätt i kraft
eller påminnelsen skickats.
Status: på denna rad visas det datum då statusen trätt i kraft.
Tilläggsuppgift: i denna kolumn visas följande uppgifter:
- Om status för e-AD är ”Bekräftat eller ”Har godkänts till
exportförfarande” visas en länk till de uppgifterna i den
version som gällde ifrågavarande datum.
- Om status för e-AD är ”Levererat”, ”Avvisat” eller ”Delvis
avvisat” visas en länk till uppgifterna i mottagningsrapporten som skickats ifrågavarande datum.
- Om status för e-AD är ”Återtaget” visas orsaken till
återkallandet samt eventuella tilläggsuppgifter gällande
återkallandet.
- Om status för e-AD är ”Delat” har avsändaren delat upp
transporten visas texten ”Uppdelning av transporten”.
- Påminnelsens namn och eventuell påminnelseuppgift
- Förklaring till försening eller Förklaring till avvikelser
- Anmärkning och eventuella orsaker till anmärkning
- Vägran i förväg och eventuella orsaker till vägran i förväg
- Texten Händelserapport. Tullen skickar bilagor per post

47

Ändrad av: i denna kolumn visas avsändarens eller
mottagarens namn eller ”Tullen”.
Om det är fråga om en stoppad försändelse visas namnet på
den stat som stoppat försändelsen samt inom parentes koden
för det tullkontor som genomfört åtgärden.

16. Händelserapporter

HÄNDELSERAPPORTER: VISA
Händelserapporter: Händelserapporter i vänstermenyn öppnar
en lista över händelserapporterna.
Händelserapporterna visas i listan och länkarna leder till
ifrågavarande e-AD:s händelserapporter.
Rapportens nummer: Löpande nummer för händelserapporten.
Datum: Datum för analysen (dd.mm.åååå).
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HÄNDELSERAPPORTER: VISA
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