Uppdaterad: 2011-01-12
Mottagningsrapport för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga
varor under punktskatteuppskov

inm

Rubrik
2. e-AD
2a

Data som fylls i

Kommentar

ARC-nr

Fylls i om ett e-AD utfärdats av avsändaren.
Anges av de behöriga myndigheterna i
avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det
preliminära e-AD.

2b
3. Mottagare
3a
3b
3c-3f
4. Leveransplats

Löpnummer

4a
4b
4c-4f

Identifiering av leveransplats
Namn
Adress

5. Bestämmelsekontor
5a
6. Mottagningsrapport/
Exportrapport
6a

6b
6c

Identifiering av mottagare
Namn
Adress
Den faktiska leveransplatsen för varorna

Ange en kod från lista "Typ av destination" nedan.
Mottagarens namn
Mottagarens adressuppgifter
Obligatorisk uppgift om kod 1 eller 4 valts i 3a.
Obligatorisk uppgift om kod 1 valts i 3a, då måste ett
skatteupplagsnummer anges.
Obligatorisk uppgift om kod 1, 2, 3 eller 5 har valts i 3a
Obligatorisk uppgft om kod 2,3, 4 eller 5 har valts i 3a
Obligatorisk uppgift om kod 1, 2, 3 och 8 har valts i 3a

SE900001

Ankomstdag för varorna

Den dag flyttningen avslutas
Tillåtna värden är följande och anges med en siffra:
1=Varorna mottagna, överensstämmer med order
2=Varorna godtagna, överensstämmer inte med order
3=Varorna vägrats
4=Varorna delvis vägrats
21=Utförsel godtagits, överensstämmer med order
22=utförsel godtagits, överensstämmer inte med order
23=utförsel vägrad
Frivillig uppgift

7 Huvuddel mottagningsrapport/
Exportrapport
7a

Övergripande slutsats
Kompletterande uppgifter
Om flera varuposter finns, ska det tydligt
framgå vilket/vilka varupostnummer fält 7b7.1.b avser för varje varupost.
Varupostnummer

7b

Indikator för underskott eller överskott

7c

Konstaterat underskott eller överskott

7d

Produktkod (produkttyp)

7e

Vägrad kvantitet
Orsak till att sändning ej överenstämmer med
order
Obligatorisk om kod 2, 3, 4, 22 eller 23 angivits i fält 6b
Tillåtna värden:
0=annan
1=överskott (excess)
2=Underskott (shortage)
3=varorna skadade
Orsak till att sändning ej överenstämmer med 4=försegling bruten
order
Kompletterande upplysningar
Obligatoriskt om värdet i 7.1.a=0

7.1

Obligatorisk uppgift om värdet i fältet 6b är annat än 1 eller
21
Ange varupostnumret enligt e-AD
Obligatorisk om underskott eller överskott konstaterats
S=underskott, E=överskott
Obligatoriskt om 7b fyllts i.
Ange kvantitet. Måttenhet finns i kodförteckning 12 i bilaga
II till förordning (EG) nr 684/2009
Se kodförteckning 11 i bilaga II till förordning (EG) nr
684/2009
Obligatoriskt om kod 4 angivits i fält 6b
Kvantitet anges för varje varupostnummer för vilket varor
vägrats. Se kodförteckning 12 i bilaga II till förordning (EG)
nr 684/2009

7.1.a
7.1.b
Typ av destination (Fält 3a)
1. Skatteupplag
2. Registrerad varumottagare
3. Tillfälligt registrerad varumottagare
4. Direktleveransplats
5. Skattebefriad organisation
6. Export
8. Okänd destination (gäller endast energiprodukter som transporteras med fartyg)
Förordning (EG) 684/2009
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