Månadsrapport manuell kund (utan pantautomat)
Månadsrapport är en rapport från Returpack, som talar om hur mycket pant som har betalats tillbaka
till er under föregående månad, det är inte någon faktura. Här följer en förklaring till de uppgifter vi
presenterar i rapporten.

1. Förklaring till vilken månad och vilka veckor som rapporten gäller.
2. Här redovisar vi hur många burkar och PET-flaskor ni har skickat in till oss samt värde. För
PET-flaskor får man 20 öre i extra ersättning, utöver nettopant och moms, som kallas
hanteringsersättning.
3. Det sammanlagda utbetalade värdet för perioden, se punkt 1.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50%
av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. Returpack
är en av stiftarna av Håll Sverige Rent.

4. Betalningar under perioden
Här kan det finnas mellan 1 och 5 rader beroende på hur många utbetalningar vi har haft till
er, vi har utbetalning en gång i veckan. I exemplet har vi två utbetalningstillfällen, 24/9 och
1/10. Beloppen längst till höger på varje rad, dvs 646,66 och 271,95 har satts in 24/9 och
1/10 till det giro ni har registrerat hos oss.
5. Summering per maskin
Informerar om att säckarna är räknade hos oss på Returpack och vi redovisar beloppet utan
moms.
6. Avslutade tömningskvitton under perioden
Här presenterar vi alla säckar som ingår i ovanstående ekonomiska redovisning. Du får
information om etikettnummer (varje etikett du märker säcken med har ett unikt
etikettnummer) samt datum när säcken kom till oss (kvittodatum) och referensnummer, se
punkt 4. Vi redovisar också pantvärdet i säcken, pantkod och antal produkter per säck.
Pantkodernas betydelse kan du se under punkt 2.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50%
av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. Returpack
är en av stiftarna av Håll Sverige Rent.

