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Snabb-guide till IDEP.WEB
Särskilda varuförflyttningar via IDEP.WEB
Detta är en kort beskrivning om hur man rapporterar
Särskilda varuförflyttningar via IDEP.WEB.

Rapporthuvud
Steg ett och två är förvalda. I steg tre anges
rapporteringsmånad med hjälp av rullistan under Period.
Klicka därefter på Skapa rapport.

Start IDEP.WEB
Gå till www.scb.se/IDEPWEB och logga in med dina
inloggningsuppgifter.
Nedanstående sida kommer att visas första gången du
loggar in på IDEP.WEB.

Lägg till varupost/er
Svara på frågan i steg 1. Om verksamheten har haft
leveranser till utländska fartyg/flygplan, gå vidare till steg 2
och/eller steg 3 och fyll i värden. Har ingen handel skett,
skriv gärna en kommentar i steg 4.
Lägg till all information som saknas. Alla gula fält
måste fyllas i.
Rutan framför Varor som levereras till fartyg/flygplan
ska vara i kryssad. Det är viktigt att ange e-postadress,
så att vi kan sända kvittens på din rapport.
Kontaktuppgifterna kan ändras genom att välja: Parter
– Org. nr. parametrar i menyn.
Klicka på Spara och gå till startsidan när du är klar.
Skapa en rapport
Klicka på knappen [+] Skapa en ny rapport för att
starta din rapportering.

Klicka på Spara och gå tillbaka till översikten.

I rapportöversikten ser du dina rapporter. Om en
korrigering behövs göras, klicka på rapportnummer.
Detta gäller endast för rapporter som inte har godkänts
och skickats in.

Kvittens
Du kommer att få en kvittens via e-post om du
har angivit en sådan i Parter, Org.nr.parametrar.

Godkänn och sänd
Godkänn och sänd rapporten genom att
sätta  i boxen till vänster i rapportöversikten och välj
Godkänn och sänd.
När du har valt Godkänn och sänd, kommer du till en
sammanfattning av din rapport.

Rapporten kommer sändas till Statistiska centralbyrån
först när du har klickat på Ja, sänd rapporten.

Kontakta Statistikmyndigheten SCB
Om du har några frågor om IDEP.WEB är du
välkommen att kontakta Särskilda
varuförflyttningar helpdesk.
E-post: sarskildavaruforflyttningar@scb.se
Telefon: 010-479 44 00

