
Förändringar beträffande TIR-transiteringar inom EU 
 
• Regelverksändring från 1 januari 2009, (EEG) nr 2454/93 
• Från 1 januari 2009 blir det obligatoriskt att lämna uppgifter elektroniskt till NCTS  
• Transiteringsdeklarationen (IE015) ska användas för NCTS-TIR 
• Nya "rules and conditions" tillkommer 
• Den som har tillstånd som "Godkänd mottagare för TIR" kan skicka ankomstmeddelande 

(IE007) och kontrollresultat (IE044) till NCTS 
 

Varför TIR i NCTS? 
 
• Säkerhet och bättre kontroll 
• Snabbare avslutning av förfarandet inom EU 
• Inga dokument behöver returneras per post 
• Undvika förfalskade stämplar och dokument 
• Förberedelse inför krav på föranmälan 
• Mål: alla transiteringar i samma system 
 

Krav på externa programvaror vid införande av NCTS-TIR 
 
Berörda meddelanden: IE015, IE029 och IE051 
 
Hänvisningar till nya "rules and conditions" se dokument DDNTA_KEL_NCTS-
TIRFinal_1.0.doc). 
 

1) Garantityp "B" skall användas ihop med deklarationstyp "TIR" (C085, C900).    
EDIFACT (RFF[12](C506.1153=ABL).C506.1154, Ex.RFF+ABL:B').  

 
2) En förekomst av Dokumenttyp "952" i fält 44 är tillåten/obligatorisk och måste 

anges   på varupost 1 (TR0103, C901, C903). 
EDIFACT (CST.DOC[111](C002.1001=916).C002.1000,  
EX.DOC+916:::952+Ref nr', endast i CST+1'). 

 
3) Dokumentreferens för dokumenttyp "952" är obligatorisk och måste följa algoritm 

fastställd av IRU (C902). Beskrivning av algoritm finns i bifogat dokument.  
EDIFACT (CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1004, 
Ex.DOC+916:::952+XC38000000') 

 
4) Garantireferens skall bestå av TIR Carnets nummer (skall överensstämma med 

referens för dokumenttyp "952" i fält 44, ( Ex:DOC+916:::952+XC38000000') och 
skall anges i fältet "other guarantee reference" (C130 och R900)). 
EDIFACT (RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#2, 
EX.PAC+1+++:::XC38000000') 

 
5) Accesskod för garanti skall inte anges eftersom garantireferensen skall anges i fältet 

"other guarantee refence".  
 



6) Transittullkontor får inte användas eftersom NCTS-TIR endast är giltigt inom EU 
(R901 och R902). 

 
7) NCTS-TIR får endast användas för transitering enligt normalförfarande (R903). 

 
8) Som huvudansvarig skall anges TIR Carnetinnehavaren med dennes idnr som TIN. 

Ett svenskt exempel på TIN kan se ut enligt följande: SWE/029/000016  
(3-ställig landkod/3-siffrig kod för nationell sammanslutning/ max 10 siffror för 
löpnummer som identifierar innehavaren).  
EDIFACT (NAD[22](3035=AF).C082.3039, 
EX.NAD+AF+SWE/029/000016++Galaxus AB+Box 100+Lund++271 46+SE'). 

 


