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1 Syfte
Detta utbildningsmaterial är avsett att vägleda och hjälpa producenter och importörer att utföra en
korrekt, månadsvis försäljningsrapportering av burkar och flaskor som är anslutna till Returpacks
pantsystem.
1.1 Skyldighet att rapportera försäljning
Bolagens försäljningsrapportering ligger till grund för Returpacks fakturering av pant och avgifter
och är också en viktig informationskälla för att beräkna återvinningsnivåerna.
Enligt avtalets allmänna villkor §6 är Producenter och Importörer skyldiga att senast den 7:e varje
månad rapportera till Returpack föregående månads försäljning av anslutna produkter.
Rapportering är obligatorisk även för månader då ingen försäljning har skett. Utförs inte
försäljningsrapporteringen enligt avtalsvillkoren kan det utgöra skäl för uppsägning av avtalet.

1.2 Pantpengens väg

2 Instruktioner för försäljningsrapportering
2.1 Webbadress och lösenord
Försäljningen rapporteras via en webbportal:
https://pant.returpack.se
Användarnamn och lösenord skickas ut vid aktivering av avtalet. Om ni glömt ert lösenord går det
att beställa ett nytt genom att klicka på Glömt lösenord?.
För att lägga till nya användare kontakta Returpack på avtal@returpack.se.
2.2 Rapportera försäljning på webbportalen
1. Gå in under fliken Rapportering som finns i den övre menyraden.
2. Under rubriken Rapport rapporteras försäljningen. Börja med att välja försäljningsperiod
som rapporteringen avser. Välj försäljningsperiod i rulllistan och klicka på Välj period. Nu
visas alla aktiva artiklar som finns registrerade på ert bolag under denna försäljningsperiod.
3. Skriv in antalet sålda produkter i kolumnen längst till vänster med rubriken Antal. Antal
måste anges för alla aktiva artiklar, skriv 0 om ingen försäljning skett för perioden.
4. När antalet är ifyllt för samtliga artiklar klicka på Förhandsgranska och skicka rapport.
5. Kontrollera rapporten, behöver justeringar göras gå tillbaka till rapporteringen genom att
klicka på Tillbaka till rapportering. När rapporten är klar att skicka klicka på Skicka in
rapport.
6. Rapporteringen är nu färdig!

2.3 Rapportering genom uppladdning av Excel-fil
Istället för att ange antalet sålda artiklar direkt i webbformuläret går det att ladda upp sin
redovisning via en Excel-fil.
1. Välj försäljningsperiod i rullistan och klicka på Välj period.
2. Klicka på Ladda ner Excelmall. I mallen finns EAN-koderna för
bolagets aktiva artiklar för den valda försäljningsperioden.
3. Fyll i antalet sålda artiklar i kolumnen Quantity. Kom ihåg att ange
”0” för de artiklar som inte haft någon försäljning under perioden.
4. Spara Excel-filen lokalt på datorn.
5. Ladda upp Excelfilen genom att klicka på Bläddra och leta upp
Excelfilen på datorn. Klicka sedan på Ladda upp.
6. Klicka på Förhandsgranska och skicka rapport.
7. Granska rapporten och klicka sen på Skicka in rapport.
8. Rapporteringen är färdig!
2.4 Korrigering av tidigare rapport
Det går att justera en tidigare inskickade rapporter ett år tillbaka.
1. Välj den försäljningsperiod som motsvarar den rapport som ska justeras.
2. Ändra antalet för artikeln i kolumnen med rubriken Korrekt antal.
3. OBS! Om det nya antalet är lägre än tidigare inrapporterat måste justeringen ske av
Returpack. Skriv ett meddelande till Returpack om orsak till korrigeringen och nytt korrekt
antal. Skicka till ekonomi@returpack.se.
4. När rapporten är färdig klicka på Förhandsgranska och skicka rapport.
5. Granska rapporten och klicka sedan på Skicka in rapport.
2.5 Historik
Under fliken Historik går det att söka rapporter från tidigare försäljningsperioder.

