Ändringar i TDR310 DDNTA version 18.00 appendix Q2
Dokumentet beskriver de förändringar som gjorts i den nya versionen av DDNTA version
19.00 i jämförelse med tidigare DDNTA version 18.00.
Dokumentet är avgränsat till att presentera de skillnader som berör meddelanden som
används i kommunikationen mellan Tullverket och företag. DDNTA version 19.00 börjar gälla
den 1 december 2015.
RfC 450 , SEALS ID data group multiplicity change from 99x to 9999x
För närvarande kan högst 99 förseglingar deklareras i en transiteringsdeklaration eftersom
upprepningen av datagruppen "SEALS ID" definieras som 99x i DDNTA. Det har framkommit
behov av att kunna ha fler än 99 förseglingar.
Förslaget är att ändra datagruppen "MESSAGE - SEALS INFO - SEALS ID" från 99x till 9999x i
DDNTA för att stödja näringslivets behov av fler förseglingar i en enda transitering. Även
datagruppen "MESSAGE - EN ROUTE EVENT - SEALS INFO - SEALS ID" kommer att genomgå
samma förändring.
NCTS och även ECS, kommer efter ändringen vara i linje med det maximala antalet
förseglingar i ICS, som redan idag är 9999x. Denna förändring kommer att stärka samverkan
mellan systemen.
Berörda meddelanden:
IE013, IE015, IE017, IE029, IE043, IE044, IE051

RfC 599, EC Reg.756/2012, indicator 'B' removal
Kommissionens förordning (EU) nr 430/2010 från den 20 maj 2010 om ändring av förordning
(EEG) nr 2454/93 tog bort skyldigheten att tillhandahålla en summarisk utförseldeklaration
för varor som ska
- användas som delar eller tillbehör till fartyg och flygplan, motorbränslen, smörjmedel och
gas som krävs för drift av fartyg eller flygplan
- livsmedel och andra artiklar som ska konsumeras eller säljas ombord.
Bilaga 30A till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3) bör därför anpassas. Den
tredje kolumnen i tabell 2 i bilaga 30A som har titeln ”Exit summary declaration — ship and
aircraft supplies" kommer att tas bort.
Därför ska kod B (Other specific circumstance indicator: B - Ship and aircraft supplies) tas
bort från villkoren för ECS, ICS och NCTS samtidigt som villkor C587 om säkerhetsdata fått ny
formulering.
Berörda meddelanden:
IE013 (C589)
IE015 (C587)
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IE017 (C587)
IE029 (C587, C589)
IE051 (C587, C589)
Nya formuleringen på villkor C587:
IF the attribute 'Security' on HEADER level is present,
THEN the data group/attribute is required,
ELSE the data group/attribute cannot be used.
Nya formuleringen på villkor C589:
IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator' = 'E'
THEN the attribute 'Unloading place' = 'O'
ELSE the attribute 'Unloading place' = 'R'
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