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Hur avregistrerar man Ekonomiska Aktören 
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När den ekonomiska aktören eller operatören av det första försäljningstellen avslutar sin verksamhet 
bör han också avregistrera sig i ID Emittent-systemet. 

Det är viktigt för den ekonomiska operatören att göra avregistreringen i ID Emittent-systemet efter att 
han har rapporterat alla operationer som han behövde för att rapportera till primär- eller 
sekundärförvaret. Det beror på att det efter din avregistrering inte längre är möjligt att skicka någon 
annan operation till primär- eller sekundärförvaret. Om du är det första butiken och inte rapporterar 
några operationer till primär- eller sekundärförvaret behöver du inte tänka på det. 

Vi är ID-emittent behöriga för fyra länder (Irland, Finland, Sverige och Estland), men vi har bara ett 
informationssystem, så det finns ingen anledning att avregistrera flera gånger. När du har gjort 
avregistreringen avregistreras du för alla dessa länder. 

Observera att om du är ekonomisk aktör och du avregistrerar ett första försäljningstelle som du en 
gång hade registrerat (du agerar på uppdrag av First retail outlet) måste du ha samtycke från 
operatören för detta First retail outlet till gör avregistreringen. 

STEG 1 

Logga in på Id Issuer systemet på standardinloggningssidan. För att komma till ID-utfärdarens 
inloggningssida kan du använda en av våra informationsportalsidor: 

• https://idissuer.ie 

• https://idissuer.fi 

• https://idissuer.se 

• https://idissuer.ee 

Klicka på den gröna knappen Logga in i det övre högra hörnet av sidan och du kommer att omdirigeras 

till ID-Issuer inloggningssida. 

 

 

 

För att logga in på Id Issuer måste du veta din inloggning och lösenord, som du valde när du 
skapade ditt användarkonto och klickar på knappen Logga in. 

https://idissuer.ie/
https://idissuer.fi/
https://idissuer.se/
https://idissuer.ee/
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Om du inte kan logga in på systemet eftersom: 

• Du har glömt ditt lösenord, återställ ditt lösenord - du hittar snabbguiden för återställning av 

lösenord här: 

 https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf 

 https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf 

 https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf 

 https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf 

• Du har glömt din inloggning, vänligen kontakta vårt callcenter - kontaktinformationen anges på vår 

informationsportal (länk ovan) 

• Du registrerades av en annan ekonomisk aktör, kontakta den ekonomiska aktören för att informera 

honom, att du avslutade ditt företag och be honom att avregistrera dig eller kontakta vårt callcenter - 

kontaktinformationen anges i vår informationsportal (länk ovan) 

STEG 2 

Öppna skärmen "[GUI-15-00-010] Lista över ekonomiska aktörer" genom att välja menyposten 

"Ekonomiska aktörer". 

 

https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
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STEG 3 

Hitta den ekonomiska aktören du vill avregistrera och klicka på knappen Alternativ och välj alternativet 
Avregistrering. 
 

 

STEG 4 

 
Du kommer att omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-014] Avregistrering av ekonomisk aktör". Här 
måste du klicka på knappen Avregistrering. 
 
Tillsammans med den ekonomiska aktören avregistreras också alla hans anläggningar och 
tillverkningsmaskiner automatiskt. 
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Om den ekonomiska operatören eller några av hans anläggningar inte har adressen sparad i nytt 
splitformat måste du dela upp adressen först. Detta beror på att utan den delade adressen skulle vi 
inte kunna skicka informationen om avregistreringen till arkivsystemet. Snabbguiden för att dela 
adresserna finns här: 
 

• https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-
addresses.2020.02.19.pdf 

• https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/03/Osoitteen-jakaaminen-pikaopas-converted.pdf 
• https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-

addresses.2020.02.19.pdf 
• https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-

addresses.2020.02.19.pdf 

 
Om alla dina anläggningar redan har adresser i nytt splitformat och bara den ekonomiska aktören inte 
har, kan du göra uppdelningen av den ekonomiska operatörens adress direkt på denna skärm „[GUI-
15-00-014] Avregistrering av ekonomisk operatör ”. 
 
Fyll i följande fält: 

 Adress till ekonomisk aktör - Namn (valfritt) 

 Ekonomisk aktörs adress - Gata ett (obligatoriskt) 

 Ekonomisk aktörs adress - Gata två (valfritt) 

 Adress till ekonomisk aktör - Stad (obligatoriskt) 

 Ekonomisk operatörs adress - Postnummer (valfritt) 

 
Klicka sedan på knappen Avregistrering. 

 

 
Om alla dina anläggnings- och ekonomiska aktörer redan har adresserna i nytt delat format, kommer 
adressfälten inte att visas. Du klickar bara på knappen Avregistrering. 

 

https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/03/Osoitteen-jakaaminen-pikaopas-converted.pdf
https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
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STEG 5 

När du klickar på knappen Avregistrering visas dialogrutan för bekräftelse. Du måste klicka på 
knappen Ja för att bekräfta avregistreringen av den ekonomiska operatören i systemet. Sedan 

uppdaterar ID-utfärdarsystemet sitt register över ekonomiska aktörer. 
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