Skema til valg og omvalg af rapporteringsform
Producenter og importører, der sælger eller udleverer pantbelagte drikkevarer, skal rapportere salgs- og returmængder
med henblik på opkrævning af pant og gebyrer samt udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. Vær opmærksom
på at rapporteringsformen er bindende for indeværende år. Eventuel ansøgning om omvalg for det kommende år skal
sendes til Dansk Retursystem A/S senest den 30. november.
A. Er du producent eller importør af pantbelagte drikkevarer?
 Producent

 Importør

B. Kontaktoplysninger
Firmanavn
Kontaktperson

Udbydernummer
E-mail

CVR-nummer

C. Valg af rapporteringsform for sekundært mærkede engangsemballager
Gælder for ALLE jeres sekundært mærkede produkter
 Ingen rapportering

 Detaljeret rapportering
Samlet salg pr. kunde pr. GTIN
OBS: Hvis I ikke vælger rapporteringsform for sekundært mærkede engangsemballager, vil I blive sat til ingen
rapportering
D. Valg af rapporteringsform for primært mærkede engangsemballager af glas
I kan kun vælge lempet rapportering, hvis I udelukkende har glas, ellers er I automatisk sat til detaljeret rapportering
 Detaljeret rapportering
Rapporteringsniveau A: Samlet salg pr. kunde pr. GTIN

 Lempet rapportering
Kan kun vælges for glas og kun ved et årligt salg under
1 million engangsemballager.
Vælg mellem tre rapporteringsniveauer:
 Rapporteringsniveau B:
Samlet salg pr. pantgruppe, pr. materialetype
 Rapporteringsniveau C:
Samlet salg pr. volumen, pr. materialetype
 Rapporteringsniveau D:
Samlet salg pr. kundegruppe, pr. volumen,
pr. materialetype

Valget af rapporteringsform er gældende for indeværende kalenderår, og skal gælde fra følgende måned: _________
E. Valg af rapporteringsform for genpåfyldelige flasker
Gælder for ALLE jeres genpåfyldelige flasker
 Detaljeret rapportering

 Lempet rapportering
Kan kun vælges ved et årligt salg under 20 millioner
genpåfyldelige flasker
OBS: Returmængder skal altid rapporteres detaljeret hver måned.
Valget af rapporteringsform er gældende for indeværende kalenderår, og skal gælde fra følgende måned: _________

H. Underskrift
Undertegnede vælger de ovenfor markerede rapporteringsformer for pantbelagte emballager
Valget er gældende for indeværende kalenderår.
Stempel:

Dato:

Navn (med blokbogstaver):

_____________

____________________________________________
Underskrift ansvarlig ledelse (stillingsfuldmagt):

____________________________________________
Send det udfyldte skema til: Dansk Retursystem A/S, 2640 Hedehusene, att. Økonomiafdelingen
Fax: 43 32 32 39
E-mail: udbyderinfo@danskretursystem.dk
Januar 2015

