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2 ID ISSUER
2.1 OM ANSÖKAN
Enligt kommissionens genomförandeförordning 2018/574 ska varje medlemsstat utse en enhet
("ID-emittenten") som är ansvarig för att generera och utfärda unika identifierare.
ID-utgivarens uppgifter enligt kommissionens genomförandeförordning är:
1. Unika identifierare som utfärdar enhetsnivå, enligt artiklarna 8 och 9,
2. Utgivning av aggregerade nivå unika identifierare, enligt artiklarna 10-13,
3. Registrering av ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner, enligt artiklarna 14-19,
4. Inrättande av offline-platta filer, enligt artiklarna 20,
5. Säkerhet och driftskompatibilitet för kommunikation och data enligt artikel 36.
För att uppfylla dessa uppgifter, tillhandahålls grafiskt användargränssnitt (GUI) samt exponerade
gränssnitt (API), där det är tillämpligt, till ekonomiska aktörer, första försäljningsställen och
myndigheten.
Denna användarhandbok beskriver ID-utgivarens system-GUI från användarens synvinkel.
För att få veta mer om hur var och en av ID-utgivarens uppgifter implementerades i ID Issuersystemet, se motsvarande kapitel:
▪
▪
▪
▪
▪

Förfrågningar och utfärdande enhetsnivå unika identifierare beskrivs i mer detaljer i kapitel
3.4.5.1 Förteckning över förfrågningar för enhetens gränsvärden
Begära och utfärda aggregerade nivå unika identifierare beskrivs i mer detaljer i kapitel
3.4.5.2 Förteckning över förfrågningar för aggregerade nivå UI
Registrering samt korrigering och avregistrering av ekonomiska aktörer beskrivs närmare i
kapitel 3.4.2 Förteckning över ekonomiska aktörer
Registrering, korrigering och avregistrering av anläggningar beskrivs i mer detaljer i kapitel
3.4.3 Förteckning över anläggningar

Registrering, korrigering och avregistrering av maskiner beskrivs i mer detaljer i kapitel 3.4.4
Lista över tillverkningsmaskiner

2.2 EKONOMISK AKTÖR
Enligt definitionen i genomförandeförordningen avses med artikel 2 en fysisk eller juridisk person
som är inblandad i tobaksvarutransporter, inklusive för export, från tillverkaren till den sista
ekonomiska aktören före det första försäljningsstället.
Begäran om identifieringskod för en ekonomisk aktör beskrivs i artikel 14 i
genomförandebestämmelserna och enligt den ska de ekonomiska aktörerna och operatörerna av de
första detaljhandelna som inför en begäran enligt punkt 1 tillhandahålla de uppgifter som anges i
punkt 1.1 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga II, i det format som anges däri.
För operatörer av första försäljningsställen kan skyldigheten att ansöka om en ekonomisk aktörs
identitetskod också utfärdas av någon annan registrerad ekonomisk aktör. Sådan registrering från
tredje part ska vara föremål för samtycke från operatören av det första detaljhandeln. Den tredje
parten ska informera operatören av det första detaljhandelscentret om fullständiga uppgifter om
registreringen, inklusive den tilldelade ekonomiska aktörens identifierarkoden.
Ekonomiska aktörer och operatörer av första försäljningsställen ska informera ID-emittenten om alla
ekonomiska aktörers identifierarkoder som tilldelats dem av andra ID-emittenter. Om de inte är
tillgängliga vid registreringstillfället ska de ekonomiska aktörerna tillhandahålla dessa uppgifter
senast två arbetsdagar från mottagandet av den ekonomiska aktören identifierarkoder som tilldelats
av en annan ID-utgivare. Eventuell ändring av den information som lämnats in i den ursprungliga
ansökningsblanketten och upphörande av operatörsverksamheten ska utan dröjsmål meddelas av
den berörda operatören till ID-emittenten.

2.2.1

VERKTG

Knappen Verktyg på förhandsgranskningsskärmar i GUI tillåter export till Excel. Med den här
funktionen kan användaren exportera data från den aktuella förhandsgranskningsskärmen till en
excel-fil. Om du klickar på knappen Exportera till Excel körs nedladdning av en .xls-fil. När
nedladdningen är klar kan användaren öppna filen och bearbeta den vidare.
2.2.2

FILTER

Filtret används för att söka efter en delmängd av data från det totala dataintervallet baserat på
angivna kriterier antingen av:
▪
▪

ange en sökterm
välja från en rullgardinslista (t.ex. Aktivitetstyp, Status)

Efter att kriterierna har angetts filtrerar användaren data med knappen Filter. För att avbryta ett
specifikt filter är det nödvändigt att klicka på knappen Avbryt filter.

2.2.3

UPPGIFTER
Beskrivning

Knapp

Används för att minimera fönstret i
förhandsgranskningsskärmen (t.ex. filter)
Används för att maximera fönstret på
förhandsgranskningsskärmen (t.ex. filter)
Den ekonomiska aktörens registrerade
namn
Den ekonomiska aktörens
identifieringskod
Den ekonomiska aktörens
identifieringskod

Rubrik i rapportkolumnen i den blå färgen (klicka på
rubriken på rubriken för att ordna uppgifterna
alfabetiskt, antingen stigande eller nedåtgående.)
Sidhuvudet i rapportkolonnen (Omvänd triangel visar
att poster sorteras från nyaste till äldsta eller från Z till
A), genom att klicka på rubriktexten ändras layouten)
Sidhuvudet i rapportkolumnen (triangeln visar att
posterna sorteras från äldsta till nyaste eller från A till
Z) genom att klicka på rubriktexten ändras
arrangemanget.
Kryssruta

Godkänd

Den ekonomiska aktörens registrerade namn

Ej redigerbart fält

Redigerbart fält

Den ekonomiska aktörens registreringsland

Den ekonomiska aktörens registrerade namn

Registreringen av ekonomisk aktör har godkänts
framgångsrikt.

Urvalsfältet väljer användaren ett av alternativen
genom att klicka på fältet.
Röd stjärna markerar det önskade formulärfältet.
Informationsmeddelende (t.ex. om en lyckad åtgärd.)

Varningsmeddelande (t ex när ett obligatoriskt fält i
formuläret inte fylldes.)
Hjälpfält - efter klick eller svängning av muspekaren
över bokstaven i visas Hjälp

3 ANSÖKAN
3.1 REGISTRATION
I artikel 14 i genomförandeförordningen anges att ekonomiska aktörer och operatörer av de första
detaljhandelsförsäljningarna ska ansöka om en kod för ekonomiskt operatörsidentifiering från IDemittenten som är behörig för varje medlemsstat där de driver minst en anläggning. Importörer ska
ansöka om en identifierings kod från ID-emittenten som är behörig för varje medlemsstat på vars
marknad de lägger sina produkter.
Ekonomiska aktörer och operatörer av första försäljningsställen ska informera ID-emittenten om alla
ekonomiska aktörers identifierarkoder som tilldelats dem av andra ID-emittenter. Om de inte är
tillgängliga vid registreringstillfället ska de ekonomiska aktörerna tillhandahålla dessa uppgifter
senast två arbetsdagar från mottagandet av den ekonomiska aktören identifierarkoder som tilldelats
av en annan ID-utgivare.
Registrering av ekonomisk aktör erhålls genom att klicka på länken som publiceras på ID-utgivarens
infoportal. På skärmen "[GUI-15-00-011] Registrering av ekonomisk aktör" måste användaren fylla i
alla nödvändiga uppgifter och registrera ny ekonomisk aktör genom att klicka på
registreringsknappen. Efter bekräftelse visas ett meddelande om registrering. När registreringen av
den ekonomiska aktören är godkänd eller nekad av ID-emittenten skickas ett mail till den epostadress som fyllts i registreringsformuläret.
Bekräftelsemail innehåller länk (knapp) "Aktivera konto", som tjänar till att skapa ett användarkonto.
Efter att ha klicka på den här knappen omdirigeras användaren till skärmen "[GUI-15-00-101]
Registrering av användare" där han måste fylla i alla nödvändiga uppgifter och klicka på knappen
"Lägg till". När användarkontot är lyckat skapas användaren automatiskt in i systemet och
omdirigeras till skärmbilden "[GUI-15-00-102] Användardetaljer". Efter ett framgångsrikt skapande av
användarkonto kommer länken som skickas i bekräftelsemeddelandet att inaktiveras och kommer
inte att användas igen.
Applikationsroller som automatiskt tilldelas den nybildade användaren är följande:
▪

Ekonomisk aktör - Användare med denna roll har läs och skriv åtkomst till hela
applikationen tillgänglig för ekonomiska aktörer, förutom att hantera användarna

▪

Avaktivering av ekonomisk aktör - Användare med denna roll har rätt att avregistrera
en ekonomisk aktör - sig själv och alla ekonomiska aktörer som registrerats av denna
ekonomiska aktör som en tredje part registrering.

▪

Ekonomisk operatörsadministratör - Användare med denna roll har rätt att hantera
användarna av den ekonomiska operatören, anläggningarna, sig själv och alla
ekonomiska aktörer som registrerades av denna ekonomiska aktör som en tredje part
registrering.

▪

Lösenordsändring - Användaren med denna roll har rätt att återställa andra
användares lösenord, men bara för de användare som tillhör samma ekonomiska
operatör som användaren med den här rollen.

Bekräftelsemeddelande som skickats efter godkännande av registrering av operatör av första
detaljhandeln på uppdrag av en annan ekonomisk aktör innehåller inte någon länk (knapp), bara den
information som registreringen godkändes. Det beror på att användaren inte behöver skapa ett
användarkonto för operatören av första detaljhandeln manuellt. Användarkonton skapas automatiskt
för varje användare (med applikationsrollen "Ekonomisk operatörsadministratör") hos den
ekonomiska aktören som registrerade operatören av det första detaljhandeln.
Om registrering av ekonomisk aktör eller operatör av första detaljhandeln inte godkänns skickas epost med anledningen till avslag.

Bild 1: Registrering av ekonomisk aktör

3.2 LOGGA I
Inloggningsskärmen används för att användaren ska logga in i programmet. Användaren anger
inloggningsinformation och klickar på knappen Logga in.

Bild 1: att logga i

Om användaren behöver nollställa lösenordet av någon anledning innan han loggar in i systemet
måste han klicka på länken "Glömt lösenord?" Placerat längst ned på skärmen. Efter att ha klickat
på länken vidarebefordras användaren till skärmen "Glömt lösenord.”

Bild 3: Glömt lösenord

Användaren fyller i e-postadressen och klickar på knappen "Skicka". Därefter skickar systemet ett
mail till e-postadressen fylld i formuläret, som innehåller länken för att ändra lösenordet. Det är
nödvändigt att ange det nya lösenordet, fullfile alla säkerhetskrav: det måste vara minst 8 tecken
långt och det måste innehålla minst ett litet brev, en stor bokstav och ett nummer.

Innehållet i fältet "Bekräfta nytt lösenord" måste vara identiskt med lösenordet som anges i fältet "Ny
lösenord".

Bild 4: Skärm för att ändra lösenordet

3.3 ANVÄNDNINGSMENY
På vänster sida av instrumentbrädan kan användaren se menyn för åtkomst till alla tillgängliga
processer. De är:
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Förteckning över ekonomiska aktörer - Här kan användaren se en förteckning över
registrerade EO samt ansökningar om registrering av en ny EO. Lista över EO kan filtreras
med filtreringsalternativen i den övre delen av skärmen. Den listade listan över EO kan också
sorteras efter vilken kolumn som helst genom att klicka på kolumnrubriken. Filtrering och
sortering finns i tabeller i hela applikationen.
Lista över anläggningar - Här kan användaren se en lista över anläggningar som EO har
registrerat, samt deras status.
Lista över tillverkningsmaskiner - Här kan användaren se en lista över maskiner som EO
har registrerat, liksom deras status.
Begäran om unika identifierare innehåller beställningar för gränssnitt som skapats av EO.
Den här menyn har två undermenyalternativ:
- Förteckning över begäranden för enhetens gränsvärden. Den här skärmen ger en lista över
alla skapade förfrågningar för användarnivåer för enhetsnivå, detaljerad information, status
för förfrågan och möjlighet att kontrollera en lista över genererade användargränssnitt för
specifika önskemål när beställningen behandlas.
- Förteckning över förfrågningar för aggregerade nivå - användargränssnitt - Den här
skärmen ger en lista över alla skapade förfrågningar för aggregerade användargränssnitt,
detaljerad information, status för förfrågningar och möjlighet att kontrollera en lista över
genererade användargränssnitt för specifika önskemål när beställningen behandlas.
Oppslagstabell - I Lookup-tabellen kan användaren söka efter information om en viss
produktkod från de genererade användargränssnitten.
UI-tal - Genom denna skärm kan användaren söka efter statistisk information om de
genererade användargränssnitten. För detta ändamål kan olika filtreringsbetingelser

▪
▪

användas. Visade resultat kan anpassas ännu mer genom att välja vilka kolumner som ska
vara synliga. Genererad statistik kan exporteras till Excel-fil för vidare bearbetning.
Lista över användare - Här kan användaren se en lista över registrerade användare och
deras information.
Logga ut - Användaren är inloggad från programmet.

Bild 5: Programmeny

Menyalternativ som visas för en användare beror på användarens åtkomsträttigheter, så att två olika
användare kan se olika menyalternativ när de är inloggade i programmet.

3.4 ANVÄNDNINGSSKÄRM
3.4.1

INSTRUMENTBRÄDA

När korrekt inloggningsuppgifter är inmatade och knappen Inloggning klickas visas programmets
Dashboard. "[GUI-15-00-000] Dashboard" -skärmen innehåller fördefinierad statistik och nyaste
beställningar för användargränssnitt som skapats av ekonomiska aktörer (EO), för snabb och enkel
förhandsvisning.

Bild 6: Instrumentbräda

3.4.2. LISTA ÖVER EKONOMISKA AKTÖRER
Ekonomisk aktör är en fysisk eller juridisk person som är involverad i handeln med tobaksvaror, även
för export, från tillverkaren till den sista ekonomiska aktören före det första detaljhandeln.
Här kan användaren se en lista över registrerade EO samt godkänna eller avslå ansökningar om
registrering av ny EO. Lista över EO kan filtreras med filtreringsalternativen i den övre delen av
skärmen. Den listade listan över EO kan också sorteras efter vilken kolumn som helst genom att
klicka på kolumnrubriken. Filtrering och sortering finns i tabeller i hela applikationen.

Bild 2: Lista över ekonomiska aktörer

3.4.1.1 Registration av ekonomiska aktörer
Det finns flera steg i processen med EO-registrering, som visas i bilden nedan.

Bild 8: Registration av ekonomiska aktören

EO fyller i begäran om registrering via GUI och skickar den till ID-utgivare. Registrering av
ekonomisk aktör erhålls genom att klicka på länken som publicerats på ID-emittentens
informationsportal, som förklaras i kapitel 3.1 Registrering. Ytterligare registreringar av butiker
(tredjepartsregistreringar) är tillgängliga via knappen Lägg till på skärmen "[GUI-15-00-010] Lista
över ekonomiska aktörer". Denna process beskrivs i mer detaljer i kapitel 3.4.2.1.1 Registrering av
tredje part av detaljhandeln.
På skärmen "[GUI-15-00-011] Registrering av ekonomisk aktör" måste användaren fylla i alla
nödvändiga uppgifter.

Bild 3: Registration av ekonomiska aktören

Ekonomiska aktörer och operatörer av första försäljningsställen som inför en begäran enligt punkt 1 i
genomförandeförordning 2018/574 (IR) ska tillhandahålla de uppgifter som anges i punkt 1.1 i
avsnitt 1 i kapitel II i bilaga II till IR, i det format som anges där. Obligatorisk information är tydligt
markedad.

i blanketten fylld av EO och kan bero på värde fyllt i andra fält i begäran. I begäran om registrering
av EO: er krävs följande fält:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Den ekonomiska aktörens begäran om tilldelning av en identifierare av denna ID-utgivare:
Ja / Nej
Om svaret på "Den ekonomiska aktörens begäran om tilldelning av en
identifierare av denna ID-emittent" är Nej, är det obligatoriskt att fylla i fältet "Ekonomiska
operatörsidentifierarkoder som tilldelats av andra ID-emittenter.”
Om svaret på "Indikation om den ekonomiska aktören har tilldelats en identifierare av en
annan ID-emittent" är Ja, är det obligatoriskt att fylla i fältet "Ekonomiska
operatörsidentifierarkoder som tilldelats av andra ID-emittenter.”
Ekonomiska aktörens registrerade namn
Ekonomiska aktörens adress - gatunamn, husnummer, postnummer, stad
Ekonomisk aktörs registreringsland
Ekonomisk operatörs e-postadress brukade informera om registreringsprocessen, inkl.
efterföljande ändringar och annan nödvändig korrespondens.
Om svaret på "Indikation av momsregistreringsstatus" är Ja, är det obligatoriskt att fylla i
fältet "Ekonomiska operatörens momsregistrerinsnummer.
Indikation om den ekonomiska aktören har ett punktnummer som utfärdats av den behöriga
myndigheten för identifiering av personer / lokaler: Ja / Nej
Om svaret på "Angiv om den ekonomiska aktören har ett punktskattnummer utfärdat av den
behöriga myndigheten för identifiering av personer / lokaler" är Ja, det är obligatoriskt att fylla
i fältet "Ekonomisk aktörs punktskattnummer utfärdat av den behöriga myndigheten för
identifiering av personer / lokaler."
Om registrering görs på uppdrag av en detaljhandelsoperatör som inte är inblandad i
tobakshandeln är det obligatoriskt att fylla i fältet "Den ekonomiska aktörens identitet som
verkar på uppdrag av en detaljhandelsoperatör som inte annars är inblandad i tobakshandeln
”. Det är som standard fyllt i med operatörsidentifierarkoden för den loggade användaren,
men den kan ändras.

För att skicka ansökan om registrering av ny ekonomisk användare klickar du på knappen
Registrera. Efter att den skickats framgångsrikt visas ett bekräftelsemeddelande.
ID-utgivare lagrar begäran och validerar den bifogade informationen. Om begäran avvisas skickas
information om det till EA och processen är klar.
Om begäran är godkänd, genereras EO-identifierarkoden och begär resultat med EA-ID och
bekräftelsekod skickas till EA.
Om kontrakt behövs och EA informerade ID-emittenten om det, skickar ID-utgivaren kontrakt för
signatur till EA.
Efter att kontrakt har tecknats och återlämnats till ID-utgivare, är generering av användargränssnitt
aktiverat i systemet för den EA-kontot informationen uppdaterad och EA informeras om det.

Strukturen för genererad kod för ekonomisk operatörsidentitet motsvarar kraven i artikel 15.1.
I den första positionen är vår ID-utfärdaridentifierare enligt ISO / IEC 15459-2: 2015.5, vilken är 5
tecken lång "QCALL" –kod.
I den andra positionen är en alfanumerisk sekvens unik inom vår kodpool.

3.4.1.1.1. Tredjepartsregistrering av detaljhandeln
Den tredje parten ska informera operatören av det första detaljhandelscentret om fullständiga
uppgifter om registreringen, inklusive den tilldelade ekonomiska aktörens identifierarkod
För operatörer av första försäljningsställen kan skyldigheten att ansöka om en ekonomisk aktörs
identitetskod också utfärdas av någon annan registrerad ekonomisk aktör. Sådan registrering från
tredje part ska vara föremål för samtycke från operatören av det första detaljhandeln. Denna process
är lite enklare än den ovan beskrivna, som visas i bilden nedan.

Bild 4: Registration av första detaljhandeln

EA fyller i begäran om registrering av första detaljhandeln via GUI / API och skickar det till IDutgivare. Ekonomiska aktörer och operatörer av första försäljningsställen som inför en begäran enligt
punkt 1 i genomförandebestämmelserna (IR) ska tillhandahålla de uppgifter som anges i punkt 1.1 i
avsnitt II i bilaga II till IR, i det format som anges där. ID-utgivare lagrar begäran och validerar den

bifogade informationen. Om begäran avvisas, är information om den som skickas till EA och
processen avslutad. Om begäran är godkänd, genereras EA-identifierarkoden, användargrupper med
roller för EA skapas i systemet och begär resultat med EA ID och användargrupper skickas till EA.
Efter registrering bekräftelse har mottagits av EO, bör den informera första detaljhandeln om
registrering, EO ID och användaruppgifter för tillgång till ID-emittent system. Strukturen för
genererad kod för ekonomisk operatörsidentitet motsvarar kraven i artikel 15.1.
I den första positionen är vår ID-utfärdaridentifierare enligt ISO / IEC 15459-2: 2015.5, vilken är 5
tecken lång "QCALL" –kod. I den andra positionen är en alfanumerisk sekvens unik inom vår
kodpool.

3.4.1.2 Detalj av ekonomiska aktören

Den ekonomiska operatörens detaljer erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i
alternativkolumnen för den valda enheten på skärmen "[GUI-15-00-010] Lista över ekonomisk
aktör". Skärmen "[GUI-15-00-012] Detalj av ekonomisk aktör" visar detaljerad information om den
ekonomiska aktören. Användaren kan godkänna, avbryta, avvisa eller ange ID-generationsändring
i detalj.

Bild 5: Detalj av ekonomiska aktören

3.4.1.3 Correction of information concerning the economic operator
Enligt artikel 14 (5) i genomförandeförordning 2018/574 ska varje relevant ändring av informationen
som lämnas in i den ursprungliga ansökningsblanketten och eventuella upphörande av
operatörsverksamheten omedelbart meddelas av den berörda aktören till ID-emittenten. Användaren

kan korrigera information genom applikation genom att klicka på Korrigera på skärmen "[GUI-1500-010] Lista över ekonomiska aktörer" eller på skärmen "[GUI-15-00-012] Detalj av ekonomisk
aktör". Användaren behöver bekräfta den korrigerade informationen genom att klicka på knappen
Korrigera på skärmen "[GUI-15-00-013] Korrigering av information om den ekonomiska aktören."

Bild 6: Korrektion av information gällande ekonomiska aktören

Efter bekräftelse av ändringar som gjorts av användaren uppdaterar ID Issuer-systemet sitt register
över ekonomiska aktörer.

3.4.2.4. Avregistreringen av ekonomiska aktören
Enligt artikel 14.5 i genomförandeförordningen ska varje relevant ändring av informationen som
lämnats in i den ursprungliga ansökningsblanketten och upphörande av operatörsverksamheten
omedelbart meddelas av den berörda operatören till ID-emittenten. Den ekonomiska operatörens
status måste vara Ny eller Godkänd. Användaren avregistrerar den ekonomiska aktören genom att
klicka på avregistreringsknappen på skärmen "[GUI-15-00-010]. Lista över ekonomiska aktörer" eller
på skärmen "[GUI-15-00-012] Detalj av ekonomisk operatör". Användaren måste bekräfta
korrigeringen av de ändrade uppgifterna genom att klicka på avregistreringsknappen på skärmen
"[GUI-15-00-014] Avregistrering av ekonomisk aktör."

Bild 7: Av-registration av ekonomiska aktören

Efter bekräftelse av avregistrering utförd av användaren, uppdaterar ID Issuer-systemet sitt register
över ekonomiska aktörer.
3.4.1.4.

Integrationskonfiguration för en ekonomisk aktör

För att ekonomisk operatör ska kunna använda API: er (exponerade gränssnitt) för kommunikation
med ID Issuer-systemet (system-till-systemkommunikation) är det nödvändigt att få klient-ID och
klienthemlighet. För att få dem måste användaren:

▪
▪
▪

vara registrerad i ID Issuer-systemet
ha rollen "Ekonomisk operatörsadministratör
Konfigurera systemintegrationen i webbläsaren ID Issuer på konfigurationsskärmen "[GUI15-00-017] Systemintegrationskonfiguration.

Skärmen "system integration konfiguration" [GUI-15-00-017] öppnas genom att klicka på "Lista över
ekonomiska aktörer" på menyn och sedan "Detalj" för vald ekonomisk operatör och klicka på
knappen "Integration konfiguration."

Bild 8: Integration konfiguration för ekonomiska aktören

Kunden-ID och Kundshemlighet fylls automatiskt i de två sista formulärfälten "Klient-ID för
ekonomisk aktör som genereras av ID-emittentens OAuth2-auktoriseringsserver" och
"Kundshemlighet för ekonomisk aktör som genereras av ID-utgivarens OAuth2auktoriseringsserver". Värdena som fylls i dessa fält sparas inte i databasen tills knappen "Bekräfta
konfigurationsinställningar" klickas.
När du anropar API: erna som är säkrade med OAuth 2, måste åtkomsttoken skickas i varje
förfrågningsrubrik. Varje begäranhuvud måste innehålla:
▪
▪
▪

X-OriginalHash
Innehålls-typ - ansökan / json
Auktorisation - << access_token >>

Saltsträngen genereras av Id Issuer-systemet, men ekonomisk operatör (användare med
applikationsrollen "Ekonomisk operatörsadministratör") kan ändra strängen om det behövs.
Saltets värde kan vara en slumpmässig sträng bestående av minst 10 och maximalt 200 tecken.
Sättet att erhålla saltsträngen är detsamma som det var med klientens ID och klienthemligheten.

Hämta integrationskonfigurationsskärmen - GUI-15-00-017 Systemintegrationskonfiguration enligt
beskrivningen ovan.
Saltsträngen fylls automatiskt i formulärfältet kallat "X-OriginalHash salt". Värdet som fylls i detta fält
sparas inte i databasen tills knappen "Bekräfta konfigurationsinställningar" klickas.
3.4.2

LISTA ÖVER ANLÄGGNINGAR

Enligt definitionen i genomförandeförordningen är artikel 2 en anläggning, byggnad eller
varuautomat där tobaksvaror tillverkas, lagras eller släpps ut på marknaden
Begäran om identifieringsnummer för en anläggning beskrivs i artikel 16 i
genomförandebestämmelserna och enligt det ska alla anläggningar från tillverkning till det första
detaljhandeln identifieras med en kod ("identifieringsnummer") som genereras av den ID-emittent
som är behörig för territoriet i vilken anläggningen är belägen.
Skyldigheten att ansöka om en anläggningsidentifierarkod för tillverkningsanläggningar utanför
unionen ska ligga hos importören som är etablerad inom unionen. Importören ska ansöka om varje
ID-utgivare som utses av en medlemsstat på vars marknad de lägger sina produkter. Registreringen
av importören skall vara föremål för samtycke från den enhet som ansvarar för
tillverkningsanläggningen i tredje land. Importören ska informera den ekonomiska aktören som är
ansvarig för tillverkningsanläggningen i tredjeland om fullständiga uppgifter om registrering, inklusive
den tilldelade facilitetskoden.
Eventuell ändring av den information som lämnats in i den ursprungliga ansökningsblanketten och
eventuell stängning av anläggningen ska utan dröjsmål meddelas av den ekonomiska aktören till IDemittenten.

Image 9: List of facilities

3.4.2.1 Registreringen av avläggningar
Registrering av anläggning erhålls genom att klicka på knappen Lägg till på skärmen "[GUI-15-00020] Lista över anläggningar". På skärmen "[GUI-15-00-021] Registrering av anläggning" måste
användaren fylla i alla nödvändiga uppgifter. Obligatoriska fält som anges i punkt 1.4 i avsnitt 1 i
kapitel II i bilaga II till IR, i det format som anges där är:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Ekonomisk operatörsidentifierarkod – systemfält
Anläggningens adress - gatunamn, husnummer, postnummer och stad
Anläggningens land
Om svaret på "Typ av anläggning" är "Övrigt" är det obligatoriskt att fylla i fältet "Beskrivning
av annan anläggningstyp"
Indikation om en del av anläggningen har en lagrad lager status.
Angiv om anläggningen har ett punktskattnummer som utfärdats av den behöriga
myndigheten för identifiering av personer / lokaler.
Om svaret på "Angiv om anläggningen har ett punktskattnummer som utfärdats av den
behöriga myndigheten för identifiering av personer / lokaler" är Ja, det är obligatoriskt att fylla
i fältet "Anläggningens punktskattnummer utfärdad av den behöriga myndigheten för Syftet
med identifiering av personer / lokaler. "
Indikation om anläggningen har tilldelats en identifierare av en annan ID-emittent.
- Om svaret på "Angiv om anläggningen har tilldelats en identifierare av en annan IDutgivare" är Ja, det är obligatoriskt att fylla i fältet "Anläggningsidentifierarkoder som tilldelats
av andra ID-emittenter."
Indikation om registrering görs på uppdrag av en detaljhandelsoperatör som inte annars är
inblandad i tobakshandeln.
- Om svaret på "Angiv om registreringen är gjord på uppdrag av en detaljhandelsoperatör
som inte annars är inblandad i tobakshandeln" är Ja, det är obligatoriskt att fylla i fältet
"Identifierare till den ekonomiska aktören som agerar på uppdrag av en detaljhandel
utloppsoperatör som inte annars är inblandad i tobakshandeln."

Bild 10: Registration av anlaggningar

Efter att ha fyllt i alla obligatoriska fält registreras den nya anläggningen genom att klicka på Lägga
till -knappen. Efter en lyckad bekräftelse visas ett meddelande om godkännande. Strukturen för
genererad anläggningskod motsvarar kraven i artikel 17 (1). I den första positionen är vår
emittentidentifierare enligt ISO / IEC 15459-2:2015.5, vilken är på 5 tecken lång OCALL-kod. I den
andra positionen är en alplhannumerisk sekvens unik inom vår kodpool.

Liksom registrering av första detaljhandeln av en annan ekonomisk aktör, kan anläggningen i första
detaljhandeln registreras av tredje part, med en signifikant skillnad. Begäran om ekonomisk
operatörsidentifieringskod för första detaljhandeln skapas genom att logga in i systemet som den
tredje partens ekonomiska aktör. I motsats till det här är det viktigt att registrera anläggningen för
första detaljhandeln, tredje part måste logga ut från systemet och logga in som den återförsäljaren
för att skapa begäran.
3.4.2.2 Detaljer av anläggningar
Facilitetsdetalj erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i alternativkolumnen för den valda
enheten på skärmen "[GUI-15-00-020] Lista över anläggningar". Skärmen "[GUI-15-00-022] Detalj
av anläggningen" visar detaljerad information om anläggningen. Användaren kan avregistrera
anläggningen med status Ny på detaljerad skärm.

Bild 11: Detaljer av anläggningar

3.4.3.3.

Korrigering av information om anläggningen

Enligt artikel 16.5 i genomförandeförordningen ska varje ekonomisk aktör snarast underrätta den
ekonomiska aktören om eventuella ändringar av den information som lämnats i den ursprungliga
ansökningsblanketten och eventuella stängning av anläggningar.
Användaren kan korrigera informationen genom att klicka på Korrigera på skärmen "[GUI-15-00-020]
Lista över anläggningar" eller på skärmen "[GUI-15-00-022] Detalj av anläggningen". Korrigerad
information måste bekräftas genom att klicka på Korrigera på skärmen [GUI-15-00-023] Korrigering
av information om anläggningen."

Bild 12: Korrection av information gällande anläggningar

Efter bekräftelse av ändringar som gjorts av användaren uppdaterar ID Issuer-systemet sitt register
över anläggningar.
3.4.2.3 Avregistrering av anläggningar
Enligt artikel 16.5 i genomförandeförordningen ska varje ekonomisk aktör snarast underrätta den
ekonomiska aktören om eventuella ändringar av den information som lämnats i den ursprungliga
ansökningsblanketten och eventuella stängning av anläggningar.
Status för anläggningen måste vara Ny. Användaren kommer att korrigera informationen för
anläggningen genom att klicka på Avregistreringsknappen på skärmen "GUI-15-00-020] Lista över
anläggningar" eller på skärmen "[GUI-15-00- 022] Detalj av anläggningen ". Korrigering av de
ändrade data bekräftas genom att klicka på Avregistreringsknappen på skärmen "Avregistrering av
anläggning" [GUI-15-00-024].

Bild 20: Avregistrering av anläggningar

Efter bekräftelse av avregistrering utförd av användaren, uppdaterar ID Issuer-systemet sitt register
över anläggningar.
3.4.3

LISTA ÖVER TILLVERKNINGSMASKINER

Enligt definitionen i genomförandeförordningen är artikel 2 maskin den utrustning som används för
tillverkning av tobaksprodukter som är integrerad i tillverkningsprocessen.
Begäran om en maskinidentifierarkod beskrivs i artikel 18 i genomförandeförordningen och enligt
den ska varje maskin identifieras med en kod ("maskinidentifierarkod") som genereras av den IDutgivare som är behörig för det territorium där maskinen är belägen.
Skyldigheten att ansöka om en maskinidentifierarkod relaterad till maskiner som finns i
tillverkningsanläggningar utanför unionen ska ligga hos importören som är etablerad inom unionen.
Importören ska ansöka om varje ID-utgivare som utses av en medlemsstat på vars marknad de
lägger sina produkter. Registreringen av importören skall vara föremål för samtycke från den enhet
som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredje land. Importören ska informera den ekonomiska
aktören som är ansvarig för tillverkningsanläggningen i tredjeland om fullständiga uppgifter om
registreringen, inklusive den tilldelade maskinidentifierarkoden.
Eventuell ändring av informationen som lämnats in i den ursprungliga ansökningsblanketten och
eventuell nedläggning av de registrerade maskinerna ska utan dröjsmål meddelas av tillverkaren
eller importören till ID-emittenten.

Bild 13: Lista över tillverkningsmaskiner

3.4.3.1 Registration av tillverkningsmaskiner
Registrering av tillverkningsmaskin erhålls genom att klicka på knappen Lägg till på skärmen "[GUI15-00-030] Lista över tillverkningsmaskiner". På skärmen "[GUI-15-00-031] Registrering av
tillverkningsmaskin" måste användaren fylla i alla nödvändiga uppgifter. Obligatoriska fält som anges
i punkt 1.7 i avsnitt 1 i kapitel II i bilaga II till IR, i det format som anges där är:

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Ekonomisk operatörsidentifierarkod - systemfält
Anläggningsidentifierarkod
Maskinproducent
Maskinmodell
Maskinens serienummer
Maximal kapacitet över 24-timmars produktionscykel uttryckt i enhetspaket

Bild 14: Registration av tillverkningsmaskiner

Efter att ha fyllt i alla obligatoriska fält registreras den nya tillverkningsmaskinen genom att klicka på
knappen Lägg till. Efter en lyckad bekräftelse visas ett meddelande om godkännande.
Strukturen hos den genererade identifierarkoden motsvarar kraven i artikel 19.1.
I den första positionen är vår ID-utfärdaridentifierare enligt ISO / IEC 15459-2: 2015.5, vilken är 5
tecken lång "QCALL" –kod.
I den andra positionen är en alfanumerisk sekvens unik inom vår kodpool.
3.4.3.2

Detalj av information om tillverkningsmaskinen

Tillverkningsmaskinens detalj erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i alternativkolumnen för
den valda enheten på skärmen "[GUI-15-00-030] Lista över tillverkningsmaskiner". Skärmen "[GUI15-00-032] Detalj av information om tillverkningsmaskinen" visar detaljerad information om
tillverkningsmaskinen. Användaren kan avregistrera tillverkningsmaskinen med status Ny på
detaljerad skärm.

Bild 15: Detaljer av tillverkningsmaskin

3.4.4.3

Korrigering av information om tillverkningsmaskinen

Enligt artikel 18(4) i genomförandeförordningen skall varje tillverkare eller importör omedelbart
underrätta ID-emittenten om eventuella ändringar av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga
ansökningsblanketten och eventuell nedläggning av de registrerade maskinerna.
Användaren kan korrigera informationen genom att klicka på Korrigera på skärmen "[GUI-15-00-030]
Lista över tillverkningsmaskiner" eller på skärmen "[GUI-15-00-032] Detalj av information om
tillverkningsmaskinen". Användaren måste bekräfta den korrigerade informationen genom att klicka
på Korrigera på skärmen "[GUI-15-00-033] Korrigering av information om tillverkningsmaskinen."

Bild 16: Korrektion av information gällande tillverkningsmaskin

Efter bekräftelse av ändringar som gjorts av användaren uppdaterar ID Issuer-systemet sitt register
över maskiner.

3.4.4.4.

Avregistering av tillverkningsmaskin

Enligt artikel 18(4) i genomförandeförordningen skall varje tillverkare eller importör omedelbart
underrätta ID-emittenten om eventuella ändringar av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga
ansökningsblanketten och eventuell nedläggning av de registrerade maskinerna.

Status för tillverkningsmaskinen måste vara Ny. Användaren avregistrerar tillverkningsmaskinen
genom att klicka på De-registreringsknappen på skärmen "" [GUI-15-00-030] Lista över
tillverkningsmaskiner "eller på skärmen" [GUI- 15-00-032] Detalj av information om
tillverkningsmaskinen ". Avregistrering måste bekräftas genom att klicka på Avregistreringsknappen
på skärmen "[GUI-15-00-034] Avregistrering av tillverkningsmaskin."

Bild 17: Avregistrering avtillverkningsmaskin

Efter bekräftelse av ändringar som gjorts av användaren uppdaterar ID Issuer-systemet sitt register
över maskiner.
3.4.5. ANMÄLAN FÖR UNIKA IDENTIFIERARE
Genom att välja detta alternativ i menyn visas en lista över undermenyalternativ
• Förteckning över begäranden för enhetens gränsvärden
• Förteckning över förfrågningar för aggregerade nivågränssnitt
Giltigheten av unika identifierare och deaktivering beskrivs i artikel 5 i genomförandeförordningen.
Unika identifierare som genereras av ID-emittenter kan användas för att markera enhetspaket eller
aggregerad förpackning, enligt vad som föreskrivs i artiklarna 6 och 10, inom högst sex månader
från den dag då de ekonomiska aktörerna mottog de unika identifierarna. Efter denna tidsperiod ska
unika identifierare bli ogiltiga och ekonomiska aktörer ska se till att de inte används för att markera
enhetspaket eller aggregerad förpackning. Förvaringssystemet ska säkerställa att de unika
identifierare som inte har använts inom sexmånadersperioden ska automatiskt avaktiveras.
När som helst kan tillverkare och importörer få deaktivering av unika identifierare genom att sända
en deaktiveringsförfrågan till det relevanta primära arkivet. Andra ekonomiska aktörer kan få
deaktivering av de unika identifierarna genom att sända en deaktiveringsförfrågan via routern.
Inaktiveringsförfrågan ska införas elektroniskt.

3.4.5.1

Lista över begäran om enhetens gränsvärden

I artikel 6 i genomförandeförordningen beskrivs märkning med hjälp av enhetens gränsvärden.
Tillverkare och importörer ska märka varje enhetspaket som tillverkas eller importeras i unionen med
en unik identifierare.
När det gäller tobaksprodukter som tillverkas utanför unionen ska enhetens unika
identifikationsnummer tillämpas på enhetspaketet innan tobaksvaran importeras i unionen.
Genom att välja detta alternativ i menyn öppnas skärmbilden "List of requests for unit level UIs". På
den här skärmen kan användaranvändaren se en lista över förfrågningar om utfärdande av unika
identifierare på enhetens paketnivå, deras detaljer och hämta de genererade unika identifierarna för
bearbetade förfrågningar.

Bild 18: Lista över begäran om enhetens gränsvärden

3.4.5.1.1

Strukturen och format av enhetens gränsvärden

Längden på enhetens nivå UI-kod är 26 tecken inklusive tidsstämpel (utan tidsstämpel längden på
enhetens nivå UI är 18 tecken).
Struktur av enhetsnivågränssnitt motsvarar den struktur som anges i artikel 8.1 i
genomförandeförordningen och det framgår av bilden nedan.

Bild 19: Struktur av enhetens gränsvärden

I den första positionen är vår ID-utfärdaridentifierare enligt ISO / IEC 15459-2: 2015.5, vilken är 5
tecken lång "QCALL" –kod.
I den andra positionen är serienumret. Den består av nio tecken, inklusive siffror, små bokstäver och
stora bokstäver. Algoritmen för att generera serienumrar garanterar unikheten hos varje nummer och
svårigheten att förutse det med den erforderliga sannolikheten. Det finns två separata sekvenser, en
för enhetsnivå UI och en för aggregerad nivå UI.
Produktkoden är i tredje positionen. Varje produktkod består av fyra tecken som består av siffror,
små bokstäver och stora bokstäver. Komprimering används för information om produkter för
enhetsnivå UI. Varje unik kombination av attribut enligt artikel 8.1c har en tilldelad produktkod som
kan användas för att leta upp information i en platt fil. Föreslagen lösning använder ett
uppslagstabell för att söka efter den information som krävs baserat på produktkoden.

Tidstämpel är i sista positionen och den läggs till av ekonomisk aktör.

3.4.5.1.2

Begäran om enhetens gränsvärden

Begäran om enhetsnivågränssnitt skapas genom att klicka på knappen Lägg till på skärmen "[GUI15-00-040] Förteckning över begäranden för enhetens gränsvärden". På skärmen "[GUI-15-00-041]
Begäran om enhetens gränsvärden" som öppnar användaren fyller i alla obligatoriska fälten.
Fältets prioritet och format fastställs enligt tillämpningsföreskrifterna, punkt 2.1 i avsnitt 2 i kapitel II i
bilaga II. I ansökan markeras obligatoriska fält med röd asterisk men beror också på värden som
användaren fyller i förfrågan. Till exempel, när formuläret öppnas först är de obligatoriska fälten.
-

Anordningens identifierarkod,
Indikation om produktionsprocessen omfattar maskiner,
Typ av tobaksvaror,
Varumärke av tobaksvaror,
Genomsnittlig bruttovikt av enhetspaket, inklusive förpackning, i gram med 0,1 grams
noggrannhet,
Avsedd land för detaljhandeln,
Identifikationsnumret för den produkt som används i EUCEG-systemet,
Tobaksproduktnummer som används i EU-CEG-systemet,
Indikation om produkten är avsedd att flyttas över landstigarna med marktransport,
Indikation om produkten importeras till EU
Begärd mängd enheter för enhetens paketnivå

Om svaret på "Indikation om produkten är avsedd att flyttas över landstigare med marktransport"
krävs "Ja" -användare för att fylla i fältet:
- Maskinidentifierarkod
Om svaret på "Typ av tobaksprodukt" är "Övrigt" måste användaren fylla i fältet:
- Beskrivning av andra tobaksvaror.
Om svaret på "Varumärke av tobaksvaran" är "Övrigt" måste användaren fylla i fältet:
- Annan märke av tobaksprodukt.
Om svaret på "Indikation om produktionsprocessen involverar maskiner" är "Ja" -användare krävs
för att fylla i fältet:
- Första landet efter transporten lämnar tillverkningsmedlemsstaten eller importmedlemsstaten.

Bild 20: Begären om enhetens nivågränssnitt

När alla obligatoriska fält fylls i, klickar du på knappen Lägg till för att spara begäran om
användargränssnitt. När förfrågan sparats visas bekräftelsemeddelandet om det på skärmen.
Enligt artikel 9.5 kan tillverkare och importörer inom en arbetsdag avbryta en begäran om
enhetsnivå-gränssnitt genom ett återkallningsmeddelande (mer information i kapitel 3.4.5.1.4
Meddelandeåterkallelse.)
Efter denna period och enligt artikel 9.3 inom två arbetsdagar från mottagandet av begäran ska IDemittenten i den här specifika ordern: generera koderna, sända koderna via routern till den
begärande tillverkarens eller importörens primära arkiv och äntligen överför koderna till den
begärande tillverkaren eller importören.

3.4.5.1.3

Detalj av begäran om enhetens gränsvärden

Detaljerna för begäran om användargränssnitt på enhetens nivå visas genom att klicka på knappen
Detaljer i kolumnen Alternativ för den valda enheten på skärmen "[GUI-15-00-040] Lista över
förfrågningar för enhetens gränsvärden". Skärmen "[GUI-15-00-042] Detalj av begäran om enhetens
gränsvärden" visar detaljerad information om begäran om användargränssnitt på enhetens nivå.
Baserat på status för förfrågan kan användaren återkalla begäran (inom en arbetsdag efter begäran
om inlämning, enligt artikel 9 i genomförandeförordningen), ladda ner genererade
användargränssnitt eller skapa en kopia av begäran om enhetens gränsvärden. För var och en av
dessa åtgärder finns en motsvarande knapp längst ner på detaljskärmen. Dessa åtgärder beskrivs i
följande kapitel.

Bild 21: Detaljerad begäran om unika nivågränssnitt

3.4.3.2.1

Återkallande av meddelanden

Återkallande av meddelanden utföras genom att klicka på knappen Återkalla på skärmen "[GUI-1500-040] Lista över förfrågningar på enhetens gränsvärden" eller på skärmen "[GUI-15-00-042] Detalj
av begäran om enhetsnivå UI ”. På skärmen "[GUI-15-00-044] Återkall meddelande" som öppnar
användaren kan bekräfta återkallandet av meddelandet genom att klicka på knappen Återkalla. Efter
att meddelandet har återkallats, visas bekräftelsemeddelandet på skärmen.

Bild 22: Återkalla meddelenden

Enligt artikel 9(5) kan en begäran om enhetsnivågränssnitt avbrytas genom ett återkallande
meddelande inom en arbetsdag.
3..4.5.1.5

Kopia av begäran om enhetens gränsvärden.

Om en användare behöver upprepa identiska / liknande förfrågningar på enhetens nivå-gränssnitt
flera gånger kan det vara snabbare och enklare att kopiera tidigare skapade förfrågningar. Kopia av
förfrågan skapas genom att klicka på knappen Skapa kopia på skärmen "[GUI-15-00-040]
Förteckning över begäranden för enhetens gränsvärden" eller på skärmen "" [GUI-15-00-042]
Detalj av förfrågan för enhetens gränsvärden ". Skärmbilden "[GUI-15-00-041] Begäran om enhetens
gränsvärden" som öppnas innehåller redan fylld begäran om enhetens gränsvärden på grund av
kopierad begäran. Användaren kan ändra något av värdena i fält om det behövs och klicka på
knappen Lägg till för att spara begäran om användargränssnitt. När förfrågan har sparats visas
bekräftelsemeddelandet om kopieringstillverkning på skärmen.

Bild 23: Kopia av begäran om enhetens gränsvärden

Efter skapas en kopia av begäran är efterföljande behandling densamma som för nyskapade
förfrågningar.

3.4.3.2.2 Hämta begäran om enhetsnivå användargränssnitt
Efter begäran om utfärdande av unika identifierare på enhetsnivå har behandlats och UI
genererades och har skickats till sekundär förvaret knappen Hämta för denna begäran på skärmen
”[GUI-15-00-040] Förteckning över ansökningar om enhetsnivå UI” eller på skärmen ”[GUI-15-00042] Detalj av begäran om enhetsnivå UI” visas. Användaren kan använda för att ladda ner
genererade UI och spara dem i en fil på datorn.
På grund av 8MB gräns för alla meddelanden som fastställts av sekundär förvaret är stora volymer
av koder delas upp i mindre partier. Dock kommer alla partier som tillhör samma begäran laddas ner
som en ZIP-fil genom att klicka en gång på knappen Hämta.

3.4.3.3 Förteckning över ansökningar om aggregerad nivå UI
Enligt definitionen i Genomförande reglering, artikel 2, aggregerad förpackning avses varje
förpackning som innehåller mer än en enhet förpackning med tobaksvaror.
Artikel 10 i genomförande reglering beskriver märkning med hjälp av aggregerad nivå UI. Där de
ekonomiska aktörerna väljer att följa inspelningen av aggregerad förpackningar ska de märka
aggregerade förpackningar som innehåller tobaksprodukter med en unik identifierare.

Image 24: List of requests for aggregated level UIs

3.4.3.3.1 Struktur och format för aggregerad nivå UI
Längden på enhetsnivå UI-kod är 31 tecken inklusive tidstämpeln (utan tidstämpel längden på
enhetsnivå UI är 23 tecken).
Strukturen av aggregerad nivå UI motsvarar strukturen som anges i artikel 11 (1) för att genomföra
reglering och det visas i bilden nedan.

Image 25: Structure of aggregated level UIs

I den första positionen är vår ID Emittent Identifier enligt ISO / IEC 15.459-2: 2015,5, vilket är 5
tecken långt ”QCALL” kod.
I det andra läget är serienummer. Det består av nio tecken, inklusive siffror, gemener och
versaler. Algoritmen för att generera serienummer garanterar unika hos varje nummer och
svårigheter att förutsäga den med erforderlig sannolikhet. Det finns två separata sekvenser, en för
enhetsnivå UI och en för aggregerad nivå UI.
Facility kod finns i den tredje positionen. Den representerar identifieringskoden av anläggningen där
aggregation ägde rum i enlighet med artikel 11 (1c).
Tidsstämpel i den sista positionen och det läggs av ekonomisk aktör.

3.4.3.3.2 Begäran om aggregerad nivå UI
Begäran om aggregerad nivå UI skapas genom att klicka på knappen Lägg till på skärmen ”[GUI-1500-050] Förteckning över ansökningar om aggregerad nivå UI”. Användaren fyller i alla obligatoriska
fält på skärmen ”[GUI-15-00-051] Begäran om aggregerad nivå UI”.
Prioritet och format av fälten är inställd enligt tillämpningsförordningen punkt 2.2 i avsnitt 2 i kapitel II
i bilaga II. I ansökan Obligatoriska fält är markerade med röd asterisk och för denna begäran är de:
-

-Facility identitetskoden,
-Begärd kvantitet av aggregerad nivå UIs.

Image 26: Request for aggregated level UIs

När alla obligatoriska fält är ifyllda är knappen Lägg klickas för att spara begäran om
användargränssnitt. Efter begäran räddades, är bekräftelsemeddelande om det visas på skärmen.
I enlighet med artikel 13 (5), inom en arbetsdag, tillverkare och importörer kan avbryta en begäran
om aggregerad nivå användargränssnitt med hjälp av ett återkallande meddelande (mer information i
kapitel 3.4.5.2.4 Meddelande minns).
Efter denna period och i enlighet med artikel 13 (3) inom två arbetsdagar från mottagandet av
begäran ID emittenten skall i detta specifika ordning: generera koder, överföra koderna via routern
till den primära förvaringsplats för den ansökande tillverkaren eller importören och slutligen sända
koderna elektroniskt till den ansökande tillverkaren eller importören.

3.4.3.3.3 Detalj av begäran om aggregerad nivå UI
Detaljerna i begäran för användargränssnitt på aggregerad nivå erhålles genom att klicka på
knappen Detalj i alternativet kolumnen i den valda enheten på skärmen ”[GUI-15-00-050] Lista över
förfrågningar om aggregerad nivå UI”. Skärmen ”[GUI-15-00-052] Detalj av begäran om aggregerad
nivå UI” visar detaljerad information om begäran om utfärdande av användargränssnitt på
aggregerad nivå.
Baserat på status för begäran kan användaren återkalla begäran (inom en arbetsdag av begäran
lämnas i enlighet med artikel 13 i tillämpningsförordningen), hämta genererat UI eller skapa en kopia
av begäran om enhetsnivå användargränssnitt. För var och en av dessa åtgärder finns det en
motsvarande knapp längst ned av detaljen skärmen. Dessa åtgärder beskrivs i följande kapitel

Image 27: Detail of request for aggregated level UIs

3.4.3.3.4 Meddelande återkallande
Mesage minns erhålls genom att klicka på Recall knappen på skärmen ”[GUI-15-00-050]
Förteckning över ansökningar om aggregerad nivå användargränssnitt” eller på skärmen ”[GUI-1500-052] Detalj av begäran om aggregerad nivå UI ”. På skärmen ”[GUI-15-00-044] Minns
meddelandet” som öppnar användaren kan bekräfta återkallande av meddelandet genom att klicka
på knappen Recall. Efter meddelande återkallades är bekräftelsemeddelande visas på skärmen.

Image 28: Recall message

Enligt artikel 13.5, kan en begäran om aggregerad nivå UIs ställas in med hjälp av en
återkallelsemeddelandet inom en arbetsdag.

3.4.3.3.5 Kopia av begäran om aggregerad nivå UI
Om en användare behöver för att skapa identiska / liknande begäran om aggregerad nivå
användargränssnitt upprepade gånger kan kopiera tidigare skapat begäran vara snabbare och
enklare sätt att göra det. Kopia av begäran skapas genom att klicka på Skapa kopia på skärmen
”GUI-15-00-050] Förteckning över ansökningar om aggregerad nivå användargränssnitt” eller på
skärmen ”[GUI-15-00-052] Detalj av begäran om aggregerade nivå UI ”. Skärmen ”[GUI-15-00-051]
Begäran om aggregerad nivå användargränssnitt” som öppnar redan innehåller fyllt i ansökan om

aggregerad nivå användargränssnitt baserat på kopierade begäran. Användaren kan ändra något av
värdena i fälten om
behövs och klicka på knappen Lägg till spara begäran om användargränssnitt. Efter begäran
räddades, är bekräftelsemeddelande om kopia skapas visas på skärmen.

Image 29: Request for aggregated level UIs

Efter skapas en kopia av begäran är efterföljande behandling densamma som för nyskapade
förfrågningar.

3.4.3.3.6 Hämta begäran om aggregerad nivå UI
Efter begäran om utfärdande av unika identifierare på aggregerad nivå har behandlats och
användargränssnitt genererades, knappen ”Download” bredvid denna begäran på skärmen ”[GUI15-00-050] Förteckning över ansökningar om aggregerad nivå UI” visas. Användaren kan använda
för att ladda ner genererade UI och spara dem i en fil på datorn.
På grund av 8MB gräns för alla meddelanden som fastställts av sekundär förvaret är stora volymer
av koder delas upp i mindre partier. Dock kommer alla partier som tillhör samma begäran laddas ner
som en ZIP-fil genom att klicka en gång på knappen Hämta.
3.4.4

UPPSLAGSTABELL

Genom att välja detta alternativ i menyn är screen ”[GUI-15-00-250] Lookup table” öppnas. På
denna skärm kan användaren se en lista eller söka efter information om en specifik produkt baserad
på produktkoden som används i generering av unika identifierare, som är specifika för den
användaren.

Image 30: Lookup table

För att söka efter den specifika produktkod, kan användaren bara fylla i koden i fältet kod i den övre
delen av skärmen och klicka på knappen Filter.
För att avbryta filtret och returnera hela listan över produktkoder bör användaren klicka på knappen
Avbryt filtret.
3.4.5

COUNTS OF UI

Genom screen ”[GUI-15-00-210] grevarna av UI” användaren kan söka för statistisk information om
den genererade UI. För detta ändamål kan olika filtreringsförhållanden användas. Visade resultat
kan anpassas ännu mer genom att välja vilka kolumner kommer att vara synlig.
Filtrering kan vara doneper en eller flera kategorier:
-

- Datum,
- Datum,
- ekonomisk aktör identifieringskod,
- Facility identifieringskod,
- Machine identifieringskod,
- Typ av produkt tobak,
- Brand i tobaks,
- Avsedd land detaljhandel,
- Uppgift om produkten importeras till EU.

Att tillämpa valda filtret (s), bör användaren klicka på knappen Filter.
Användaren kan också välja vilka kolumner som ska visas för de filtrerade data i tabellen. Kolonner
som kan tillsättas, för att ytterligare grupp filtrerade data är:
-Månatliga,
-Kvartalsvisa,
-Årligt,
-Ekonomisk aktör identitetskoden,
-Ekonomisk aktörs registrerade namn

-

Facility identitetskoden,
Facility-adress,
Facility land,
Typ av anläggning,
Identifierare maskinkod,
Maskin producerar,
Maskin modell,
Maskinens serienummer,
Märke av tobaksvara,
Avsedda land detaljhandelsförsäljning,
Uppgift om produkten importeras till EU.

För att lägga till de markerade kolumnerna att klicka på förhandsvisningen på knappen Uppdatera.

Image 31: Count of UI

Genererade statistik kan exporteras i Excel-fil för vidare bearbetning med hjälp av knappen Tools
och exportera till alternativet Excel.
3.4.6

IMPORT A REGISTRERINGSBEGÄRAN

Genom screen ”[GUI-15-00-090] Importera en registreringsbegäran” användare kan importera Excelfil som innehåller begäran om massregistrering av ekonomiska aktörer (registrerar första butiker),
anläggningar och maskiner.

Image 32: Import a registration request

Det är nödvändigt att först registrera ekonomiska aktörer för att kunna lägga till sina anläggningar
och därefter sina maskiner.
För att lägga till anläggningar och maskiner i en ekonomisk aktör är det nödvändigt att vara inloggad
i systemet som EO.
För att importera en begäran om registrering är det nödvändigt att välja vilken typ av import från
listan i rullgardinsmenyn i fältet ”Import type”.
▪
▪
▪

REO - för filer som innehåller en begäran om registrering av ekonomiska aktörer
RFA - för filer som innehåller en begäran om registrering av anläggningar
RMA - för filer som innehåller en begäran om registrering av maskiner

Processen för import är densamma för alla tre typer av filer.

Image 33: Choose import type

Efter det kommer användaren surfa på datorn för filen som ska importeras genom att klicka på
knappen ”Ladda fil” som kommer att öppna Windows Explorer-fönster.

Image 34: Load file

Image 35: Browse for file to be imported

När filen är markerad, kan knappen ”Change” användas om användaren vill ändra filen med en
annan. Om användaren vill ta bort markeringen av filen, knappen ”Ta bort” kan användas. I det här
fallet knappen ”Load” kommer återigen att visas.
När filen valdes och användaren vill importera den till systemet för bearbetning, knappen ”Import”
ska klickas. Efter att ha bekräftat uppladdningen i dialogrutan är fil laddas och visas i listan med
poster på skärmen, dess status inställd på ”New” och bearbetning startar.
Efter fil behandlas, ändrar status till
▪
▪

”Bearbetade” om data i filen är korrekt och behandlas framgångsrikt eller
”Error” Om filen innehöll ogiltiga data och bearbetning lyckades inte.

För att kontrollera resultaten av behandling, det finns en knapp ”Ladda ned resultatfilen” bredvid
enskild fil poster. För framgångsrikt bearbetade filer kommer det att finnas information om
behandlingen av förfrågningar.
För filer som inte behandlats framgångsrikt kommer felaktigheter som upptäckts i filen listas. Notera
att om filen inte korrekt behandlas, hela filen avvisas och ingen av registreringsansökningar
importeras i systemet. Det kommer att bli nödvändigt att korrigera filen och ladda upp den igen.

Image 36: Errors in file

3.4.6.1 Beredning av REO registreringsbegäran
Data för registrering motsvarar de uppgifter som fylls genom GUI, som anges i punkt 1.1 i kapitel II,
avsnitt 1 i Commision tillämpningsförordningen 2018/574:
Field
Comments
Priority
Values
Message_Type
EO_Name1
EO_Name2
EO_Address
EO_CountryReg

EO_Email

Identifiering av typ av meddelande
Ekonomisk aktörs registrerade
namn
Ekonomisk aktörs alternativa eller
förkortade namn
Ekonomisk aktörs adress – gata,
husnummer, postnummer, ort

M

Ekonomisk aktörs registreringsland
Ekonomiska aktörs e-postadress
som används för att informera om
registreringsprocessen, inklusive
senare ändringar och annan
nödvändig korrespondens

M

M
O
M

M

VAT_R

Ange status för momsregistrering

M

VAT_N

Ekonomiska aktörs momsnummer

M, if VAT_R = 1

TAX_N

Ekonomisk aktörs
skatteregistreringsnummer

M, if VAT_R = 0

Uppgift om den ekonomiska
aktören har ett punktskatter som
EO_ExciseNumber1 utfärdats av den behöriga
myndigheten för identifiering av
personer / lokaler

M

Ekonomiska aktörs punktskatter
som utfärdats av den behöriga
EO_ExciseNumber2
myndigheten för identifiering av
personer / lokaler

M, if
EO_ExciseNumber1
=1

OtherEOID_R

Indikation om den ekonomiska
aktörs har tilldelats en identifierare
av en annan ID-emittent

REO

0 – VATnummer
finns inte
1 – VATnummer
finns

0 – ingen
SEED
nummer
1 – SEED
nummer
finns

0 – Nej
M

1 – Ja

OtherEOID_N

Reg_3RD

Reg_EOID

Ekonomisk aktör identifierare koder
som tilldelats av andra ID issuers
Uppgift om registreringen görs på
uppdrag av en
detaljhandelsoperatör som inte är
inblandad i tobakshandeln.
Identifierare av den ekonomiska
aktören som agerar på uppdrag av
en detaljhandelsoperatör som inte
är inblandad i tobakshandeln

M, if OtherEOID_R
=1
0 – Nej
M

1 – Ja

M, if Reg_3RD = 1

Image 37: Bulk registration of first retail outlets by import from Excel file

3.4.6.2 Beredning av RFA registreringsbegäran
Data för registrering motsvarar de uppgifter som fylls genom GUI, som anges i punkt 1.4 i kapitel II,
avsnitt 1 i Commision tillämpningsförordningen 2018/574:
Field

Comments

Priority

Message_Type

Identifiering av typ av meddelande

M

EO_ID

Ekonomisk aktör identifier code

M

EO_CODE

Ekonomiska aktörs bekräftelsekod tillhandahålls som
svar på registreringen av ekonomisk operatör

M

F_Address

Anläggningens adress - gatunamn, husnummer,
postnummer och stad

M

F_Country

Anläggningens land

M

Values
RFA

1–
tillverkningsplats
med lager
F_Type

Typ av anläggning

M

2 – fristående lager
3 – detaljhandel
4 – andra

F_Type_Other

F_Status

F_ExciseNumber1

Identifiering av typ av meddelande
Beskrivning av annan anläggning
Uppgift om en del av anläggningen har en skatt
(punktskatter) lager status
Indication if the facility has an excise number issued
by the competent authority for the purpose of
identification of persons/premises
Uppgift om anläggningen har ett punktskatter som
utfärdats av den behöriga myndigheten för att
identifiera personer / lokaler

M, if F_Type = 4
0 – Nej
M

0 – ingen SEED
nummer
M

F_ExciseNumber2

Facility's excise number issued by the competent
authority for the purpose of identification of
persons/premises

OtherFID_R

Anläggningens punktskatter som utfärdats av den
behöriga myndigheten för att identifiera personer /
lokaler
Indikation om anläggningen har tilldelats en
identifierare av en annan ID-issuer

M

OtherFID_N

Facility identifier codes allocated by other ID Issuers

M, if OtherFID_R
=1

Reg_3RD

Reg_EOID

Facilitetsidentifieringskoder tilldelade av andra IDissuers
Uppgift om registreringen görs på uppdrag av en
detaljhandelsoperatör som inte är inblandad i
tobakshandeln
Identifier of the economic operator that acts on
behalf of the retail outlet operator not involved
otherwise in the tobacco trade

1 – Ja

1 – SEED
nummer finns

M, if
F_ExciseNumber1
=1
0 – Nej
1 – Ja (endast
möjligt för
anläggningar
utanför EU)

0 – Nej
M

M, if Reg_3RD
=1

Image 38: Bulk registration of facilities by import from Excel file

1 – Ja (endast
möjligt om F_Type
= 3)

3.4.6.3 request Beredning av RMA registreringsbegäran
Data för registrering motsvarar de uppgifter som fylls genom GUI, som anges i punkt 1.7 i kapitel II,
avsnitt 1 i Commision tillämpningsförordningen 2018/574:
Field

Comments

Priority

Values
RMA

Message_Type

Identifiering av typ av meddelande

M

EO_ID

Ekonomisk aktör identifier code

M

EO_CODE

Ekonomiska aktörs bekräftelsekod tillhandahålls som svar på registreringen av
ekonomisk operatör

M

F_ID

Anläggningens identifieringskod

M

M_Producer

Maskinens tillverkare

M

M_Model

Maskinens modell

M

M_Number

Maskinens serienummer

M

M_Capacity

Maximal kapacitet under 24-timmars produktionscykel uttryckt i enhetspaket

M

Image 39: Bulk registration of machines by import from Excel file

3.4.7

LISTA ÖVER ANVÄNDARE

”[GUI-15-00-100] Lista över användare” skärm visar en lista över användare som är registrerade i
programmet.

Image 40: List of users

Filtrering kan göras per ena eller båda tillgängliga kategorier:
-

Organisations typ
Status

Att tillämpa valda filtret (s), bör användaren klicka på knappen Filter.
.
Filtrerade listan kan exporteras i Excel-fil för vidare bearbetning med hjälp av knappen Tools och
exportera till Excel option.Registration av ny användare med knappen Lägg till användare från den
här skärmen beskrivs i följande kapitel.
3.4.7.1 Registrering av användaren
Registrering av ny användare utförs genom att klicka på knappen Lägg till användare på skärmen
Lista över användare. Användaren måste fylla i alla uppgifter som behövs genom att skapa en
användare och lägga tillstånd för användaren att få tillgång till specifika ekonomisk aktör.

Image 41: Registration of user

I den övre delen av skärmen ”[GUI-15-00-101] Registrering av användaren” användare
skapas. Obligatoriska fält är markerade med röd asterisk och de är:
-

Namn
Efternamn

-

Status
e-post

I den mellersta delen av de tillstånd skärmen i ansökan om den nya användaren läggs.

Image 42: Add authorization to user

Fältet ekonomisk aktör används för att välja under vilka EO kommer den nya användaren har
tillstånd att logga in ansökan om det finns mer än en EO registrerats för dessa användare. Efter att
ha valt EO och klicka på knappen Lägg till bemyndigande att ekonomisk aktör kommer grupper av
användaråtkomstrollerna tillsättas. Vissa grupproller läggs som standard, men de kan tas bort
genom att klicka på x tecknet bredvid gruppens namn. Andra grupper kan läggas till genom att klicka
på fält behörigheter och när rullgardinsmenyn visas, kan grupper läggas till genom att klicka på dem.

Image 43: Add roles to user

I den lägsta delen av skärmen inloggnings uppgifter skapas, så användaren måste fylla i det
obligatoriska fältet:
-

Bekräfta lösenord
Lösenord
logga in

Lösenordet i ”Password” -fältet måste vara minst 8 tecken långt. Det måste innehåller minst en liten
bokstav, en stor bokstav och en siffra.
Innehållet i ”Bekräfta lösenord” -fältet måste vara identisk med ”Password” fältet.
När alla obligatoriska fält är ifyllda, är knappen Lägg klickas. Registreringen utförs och användaren
återgår till skärmen ”[GUI-15-00-100] Lista över användare” där ny användare kan ses i den lista
som visas för användarna.
3.4.7.2 användaren detalj
Användar detalj skärmen öppnas genom att klicka på Detalj knappen alternativet kolumnen för den
valda enheten. Skärmen visar detaljerad information om användaren.
Från denna skärm, enligt statusen för användaren, det kan avaktiveras, aktiveras, kan lösenordet
vara ändring eller användardata kan modifieras genom användning av motsvarande knappen längst
ned på skärmen.
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3.4.7.3 ändra användaren
Ändring av användaren avrättas genom att klicka på knappen Ändra på skärmen ”[GUI-15-00-102]
användaren detalj”. Fält som är tillgänglig för ändringar på skärmen ”[GUI-15-00-103] ändra
användare” är:
-

Titel
e-post
Lägga till nya grupper från nedrullningsbara listan som visas genom att klicka på fältet
behörigheter
Ta bort hela tillåtelse att ekonomisk aktör genom att klicka på knappen Ta bort auktorisering
för ekonomisk aktör.

Ta bort den ekonomiska operatör admin rättigheter eller hela tillstånd att ekonomisk aktör (tillstånd
att ekonomisk aktör) är möjlig endast om det finns en annan användare med
administratörsbehörighet för den ekonomiska aktören. Det är inte möjligt att ha ekonomisk aktör som
inte har minst en användare med administratörsbehörighet rättigheter.
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Ändringar tillämpas efter att ha klickat på knappen Ändra är bekräftelsemeddelande om rekord
förändring visas.
3.4.7.4 ändra användarens lösenord
Ändra lösenord för användaren utförs genom att klicka på knappen Ändra lösenord på skärmen
”[GUI-15-00-102] Användar detalj” eller eller genom att välja alternativet Ändra lösenord genom att
klicka på användarnamnet i det övre högra hörnet på skärmen. Endast fält aktiv på skärmen ”[GUI15-00-104] Ändra lösenord” är:
-

Lösenord,
Bekräfta lösenord.

Image 46: Change user password

Efter fälten fylls knappen Ändra klickas. Om värdena för det nya lösenordet anges i båda fälten
matcha och det uppfyller alla säkerhetskriterier är lösenordsändring utförs.
3.4.8

UTLOGGNING

Användaren kan logga ut genom att klicka på Logga ut i menyn eller genom att välja Logga ut
genom att klicka på användarnamnet i det övre högra hörnet på skärmen

