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Ombudsrapportering i IDEP.WEB
Denna guide beskriver, hur man kan rapportera
via IDEP.WEB för annat organisationsnummer.

Klicka på Lägg till ombud.

Ombudet behöver tillåtelse från det
uppgiftsskyldiga företaget för att kunna
Intrastatrapportera för dem.

Till den uppgiftsskyldige
Här beskrivs hur du godkänner ett ombud.

Skriv in ombudets organisationsnummer, klicka
på Sök Org.nr.ombud. Ombudets namn kommer
fram. Klicka därefter på Lägg till ombud.

Gå till www.scb.se/IDEPWEB och logga
in med dina inloggningsuppgifter.
Första gången du loggar in ska du använda
de inloggningsuppgifter du fått från SCB.
Alla gula fält ska fyllas i. Klicka på Spara
och gå till startsidan.

Sätt för de flöden som ombudet ska rapportera.
Skriv in ombudets kontaktuppgifter: namn,
e-postadress och telefonnummer. Det är viktigt
att ange ombudets e-postadress så att vi kan
sända rapportkvittenserna till dem.
Klicka på Spara och gå till startsidan.

Klicka på Ombud i menyn Parter.

Forts.

Till ombudet
Här beskrivs hur du rapporterar i IDEP.WEB
för andra organisationsnummer.

Klicka på Byt aktivt org.nr. i menyn Parter.

Gå till www.scb.se/IDEPWEB och logga in med de
uppgifter du fått från SCB.

Du hamnar på nedanstående sida första gången
du loggar in. Lägg till all information som saknas.
Alla gula fält måste fyllas i. Markera de flöden du
ska rapportera för. Du kan ange olika
kontaktpersoner för införsel och utförsel. Det är
viktigt att ange e-postadress, så att vi kan sända
kvittens på din rapport.

På nästa bild kan du se ditt eget org.nr. samt org.nr.
på det/de uppgiftskyldiga företagen som har gett dig
tillåtelse att rapportera som deras ombud.

Klicka på Spara och gå till startsidan.

Klicka på det uppgiftsskyldiga företagets org.nr. och
påbörja rapporteringen.
Som ombud kan du rapportera för fler än ett org.nr.
Du kan hålla reda på vilket org.nr. du rapporterar för
genom att titta i övre högra hörnet.
Du kan läsa mer om IDEP.WEB och hämta fler
handledningar på www.scb.se/IDEPWEB

Kontakta Statistiska centralbyrån
Om du har några frågor om IDEP.WEB är du välkommen att kontakta Intrastat helpdesk.
E-post: intrastat@scb.se
Telefon: 010-479 44 00

