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[314] Tillägg A2 – Tilläggskoder för det datoriserade transiteringssystemet
1. LANDKOD (LND)
Fält
1

Innehåll
ISO alfa 2-landkod

Typ av fält
Alfabetisk 2

Exempel
IT

ISO alfa 2-landkoden enligt ISO 3166-1 från 1997 och senare uppdateringar ska
användas.
2. SPRÅKKOD
ISO alfa 2-koden enligt ISO 639: 1988 ska användas.
3. VARUNUMMER
Fält
1

Innehåll

Typ av fält

Sexsiffrigt varunummer i

Numerisk 6

Harmoniserade Systemet (HS6)

(vänsterställd)

Exempel
010290

Det sexsiffriga varunumret i Harmoniserade Systemet (HS6) ska användas. Ett
varunummer kan för nationellt bruk anges med åtta siffror.
4. Punkten har upphört att gälla enligt beslut nr 1/2016 (2016/858).
5. FÖRPACKNINGSKOD
(FN/ECE-rekommendation nr 21, rev. 8.1 av den 12 juli 2010)
Aerosolförpackning (aerosol)

AE

Ampull, oskyddad (ampoule, non-protected)

AM

Ampull, skyddad (ampoule, protected)

AP

Bal, icke-komprimerad (bale, non-compressed)

BN

Bal, komprimerad (bale, compressed)

BL

Balja (tub)

TB

Balja, med lock (tub, with lid)

TL

Balk (girder)

GI

Balkar, i bunt (girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

Behållare (bin)

BI

Behållare (canister)

CI

Behållare (dispenser)

DN

Behållare för livsmedel (foodtainer)

FT

Behållare, av fiber (receptacle, fibre)

AB

Behållare, av glas (receptacle, glass)

GR

Behållare, av metall (receptacle, metal)

MR

Behållare, av papper (receptacle, paper)

AC

Behållare, av plast (receptacle, plastic)

PR

Behållare, av trä (receptacle, wooden)

AD

Behållare, gallon (container, gallon)

GL

Behållare, med plastomslag (receptacle, plastic wrapped)

MW

Bigbag (bag, jumbo)

JB
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Blisterförpackning (clamshell)

AI

Block (block)

OK

Bobin (bobbin)

BB

Box (box)

BX

Box, av aluminium (box, aluminium)

4B

Box, av expanderad plast (box, plastic, expanded)

QR

Box, av fiberskiva (box, fibreboard)

4G

Box, av hårdplast (box, plastic, solid)

QS

Box, av naturträ (box, natural wood)

4C

Box, av naturträ, med dammtäta väggar (box, wooden, natural wood, with sift proof walls)

QQ

Box, av naturträ, vanlig (box, wooden, natural wood, ordinary)

QP

Box, av plast (box, plastic)

4H

Box, av plywood (box, plywood)

4D

Box, av stål (box, steel)

4A

Box, av återanvänt trä (box, reconstituted wood)

4F

Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) (box, Commonwealth Handling

DH

Equipment Pool [CHEP], Eurobox)
Box, för vätskor (box, for liquids)

BW

Bricka (tray)

PU

Bricka, ett skikt, utan lock, av papp (tray, one layer no cover, cardboard)

DV

Bricka, ett skikt, utan lock, av plast (tray, one layer no cover, plastic)

DS

Bricka, ett skikt, utan lock, av polystyren (tray, one layer no cover, polystyrene)

DU

Bricka, ett skikt, utan lock, av trä (tray, one layer no cover, wooden)

DT

Bricka, innehållande horisontellt staplade platta produkter (tray, containing horizontally stacked

GU

flat items)
Bricka, styv, med lock, stapelbar (CEN TS 14482:2002) (tray, rigid, lidded stackable [CEN TS

IL

14482:2002])
Bricka, två skikt, utan lock, av papp (tray, two layers no cover, cardboard)

DY

Bricka, två skikt, utan lock, av plast (tray, two layers no cover, plastic tray)

DW

Bricka, två skikt, utan lock, av trä (tray, two layers no cover, wooden)

DX

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles [grains])

VR

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles [powders])

VY

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles [nodules])

VO

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VL

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15 °C) (bulk, gas [at 1 031 mbar and 15 °C])

VG

Bulk, metallskrot (bulk, scrap metal)

VS

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas [at

VQ

abnormal temperature/pressure])
Bunt (bunch)

BH

Bunt (bundle)

BE

Bunt (truss)

TS

Bunt, av trä (bundle, wooden)

8C

Bur (cage)

CG

Bur, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) (cage, Commonwealth Handling

DG

Equipment Pool [CHEP])
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Burk (jar)

JR

Burk (pot)

PT

Burk, cylindrisk (can, cylindrical)

CX

Burk, med handtag och pip (can, with handle and spout)

CD

Burk, rektangulär (can, rectangular)

CA

Bägare (cup)

CU

CHEP-lastpall, 100 cm × 120 cm (pallet, CHEP 100 cm × 120 cm)

OC

CHEP-lastpall, 40 cm × 60 cm (pallet, CHEP 40 cm × 60 cm)

OA

CHEP-lastpall, 80 cm × 120 cm (pallet, CHEP 80 cm × 120 cm)

OB

Container, av metall (container, metal)

ME

Container, ej annars angiven som transportutrustning (container, not otherwise specified as

CN

transport equipment)
Container, yttre (container, outer)

OU

Damejeanne, oskyddad (carboy, non-protected)

CO

Damejeanne, oskyddad (demijohn, non-protected)

DJ

Damejeanne, skyddad (carboy, protected)

CP

Damejeanne, skyddad (demijohn, protected)

DP

Dunk, av plast (jerrican, plastic)

3H

Dunk, av plast, med avtagbart lock (jerrican, plastic, removable head)

QN

Dunk, av plast, med icke-avtagbart lock (jerrican, plastic, non-removable head)

QM

Dunk, av stål (jerrican, steel)

3A

Dunk, av stål, med avtagbart lock (jerrican, steel, removable head)

QL

Dunk, av stål, med icke-avtagbart lock (jerrican, steel, non-removable head)

QK

Dunk, cylindrisk (jerrican, cylindrical)

JY

Dunk, rektangulär (jerrican, rectangular)

JC

Däck (tyre)

TE

Enhet (unit)

UN

Fat (butt)

BU

Fat (cask)

CK

Fat (firkin)

FI

Fat (hogshead)

HG

Fat (tierce)

TI

Fat (vat)

VA

Filmförpackning (filmpack)

FP

Flakvagn (cart, flatbed)

FW

Flaska (flask)

FL

Flaska, liten (vial)

VI

Flaska, oskyddad, cylindrisk (bottle, non-protected, cylindrical)

BO

Flaska, oskyddad, kupig (bottle, non-protected, bulbous)

BS

Flaska, skyddad, cylindrisk (bottle, protected cylindrical)

BQ

Flaska, skyddad, kupig (bottle, protected, bulbous)

BV

Flaskback, flaskställ (bottlecrate/bottlerack)

BC

Flexibag (flexibag)

FB

Flexibel container (container, flexible)

1F

Flexitank (flexitank)

FE

Flowpack (package, flow)

IF
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Flyttcontainer (liftvan)

LV

Flätkorg (creel)

CE

Fordon (vehicle)

VN

Fruktlåda (crate, fruit)

FC

Fruktlåda (lug)

LU

Förpackning (package)

PK

Förpackning, av papp, med griphål för flaskor (package, cardboard, with bottle grip-holes)

IK

Förpackning, display, av metall (package, display, metal)

ID

Förpackning, display, av papp (package, display, cardboard)

IB

Förpackning, display, av plast (package, display, plastic)

IC

Förpackning, display, av trä, (package, display, wooden)

IA

Förpackning, för utställningsändamål (package, show)

IE

Förpackning, inslagen i papper (package, paper wrapped)

IG

Förvaringsbox (footlocker)

FO

Gasbehållare (bottle, gas)

GB

Glasbehållare, oskyddad (balloon, non-protected)

BF

Glasbehållare, skyddad (balloon, protected)

BP

Glidlastskiva (slipsheet)

SL

Hink (bucket)

BJ

Hink (pail)

PL

Häck (crate)

CR

Häck (crate, framed)

FD

Häck (crate, shallow)

SC

Häck, av metall (crate, metal)

MA

Häck, av papp i flera skikt (crate, multiple layer, cardboard)

DC

Häck, av papp, för löst gods (crate, bulk, cardboard)

DK

Häck, av plast i flera skikt (crate, multiple layer, plastic)

DA

Häck, av plast, för löst gods (crate, bulk, plastic)

DL

Häck, av trä (crate, wooden)

8B

Häck, av trä i flera skikt (crate, multiple layer, wooden)

DB

Häck, av trä, för löst gods (crate, bulk, wooden)

DM

Hängare (hanger)

HN

Hölje (envelope)

EN

Hölje (sleeve)

SY

Hölje, av stål (envelope, steel)

SV

IBC-behållare (intermediate bulk container)

WA

IBC-behållare, av aluminium (intermediate bulk container, aluminium)

WD

IBC-behållare, av aluminium, för vätskor (intermediate bulk container, aluminium, liquid)

WL

IBC-behållare, av aluminium, trycksatt > 10 kPa (intermediate bulk container, aluminium,

WH

pressurised > 10 kPa)
IBC-behållare, av annan metall än stål (intermediate bulk container, metal, other than steel)

ZV

IBC-behållare, av fiberskiva (intermediate bulk container, fibreboard)

ZT

IBC-behållare, av metall (intermediate bulk container, metal)

WF

IBC-behållare, av metall, för vätskor (intermediate bulk container, metal, liquid)

WM

IBC-behållare, av metall, tryck 10 kPa (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kPa)

WJ

IBC-behållare, av naturträ (intermediate bulk container, natural wood)

ZW

IBC-behållare, av naturträ, med inre foder (intermediate bulk container, natural wood, with inner

WU
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liner)
IBC-behållare, av papper i flera skikt (intermediate bulk container, paper, multi-wall)

ZA

IBC-behållare, av papper i flera skikt, vattenbeständig (intermediate bulk container, paper, multi-

ZC

wall, water resistant)
IBC-behållare, av plastfilm (intermediate bulk container, plastic film)

WS

IBC-behållare, av plastväv, med beläggning (intermediate bulk container, woven plastic, coated)

WP

IBC-behållare, av plastväv, med beläggning och foder (intermediate bulk container, woven plastic,

WR

coated and liner)
IBC-behållare, av plastväv, med foder (intermediate bulk container, woven plastic, with liner)

WQ

IBC-behållare, av plastväv, utan beläggning/foder (intermediate bulk container, woven plastic,

WN

without coat/liner)
IBC-behållare, av plywood (intermediate bulk container, plywood)

ZX

IBC-behållare, av plywood, med inre foder (intermediate bulk container, plywood, with inner

WY

liner)
IBC-behållare, av styv plast (intermediate bulk container, rigid plastic)

AA

IBC-behållare, av styv plast, fristående, för fasta varor (intermediate bulk container, rigid plastic,

ZF

freestanding, solids)
IBC-behållare, av styv plast, fristående, för vätskor (intermediate bulk container, rigid plastic,

ZK

freestanding, liquids)
IBC-behållare, av styv plast, fristående, trycksatt (intermediate bulk container, rigid plastic,

ZH

freestanding, pressurised)
IBC-behållare, av styv plast, med stödanordning, för fasta varor (intermediate bulk container, rigid

ZD

plastic, with structural equipment, solids)
IBC-behållare, av styv plast, med stödanordning, för vätskor (intermediate bulk container, rigid

ZJ

plastic, with structural equipment, liquids)
IBC-behållare, av styv plast, med stödanordning, trycksatt (intermediate bulk container, rigid

ZG

plastic, with structural equipment, pressurised)
IBC-behållare, av stål (intermediate bulk container, steel)

WC

IBC-behållare, av stål, för vätskor (intermediate bulk container, steel, liquid)

WK

IBC-behållare, av stål, trycksatt > 10 kPa (intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kPa)

WG

IBC-behållare, av textil, med beläggning (intermediate bulk container, textile, coated)

WV

IBC-behållare, av textil, med beläggning och foder (intermediate bulk container, textile, coated

WX

and liner)
IBC-behållare, av textil, med foder (intermediate bulk container, textile, with liner)

WW

IBC-behållare, av textil, utan beläggning/foder (intermediate bulk container, textile with out

WT

coat/liner)
IBC-behållare, av återanvänt trä (intermediate bulk container, reconstituted wood)

ZY

IBC-behållare, av återanvänt trä, med inre foder (intermediate bulk container, reconstituted wood,

WZ

with inner liner)
IBC-behållare, flexibel (intermediate bulk container, flexible)

ZU

IBC-behållare, sammansatt (intermediate bulk container, composite)

ZS

IBC-behållare, sammansatt, av mjukplast, för fasta varor (intermediate bulk container, composite,

ZM

flexible plastic, solids)
IBC-behållare, sammansatt, av mjukplast, för vätskor (intermediate bulk container, composite,

ZR

flexible plastic, liquids)
IBC-behållare, sammansatt, av mjukplast, trycksatt (intermediate bulk container, composite,
flexible plastic, pressurised)

ZP
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IBC-behållare, sammansatt, av styv plast, för fasta varor (intermediate bulk container, composite,

ZL

rigid plastic, solids)
IBC-behållare, sammansatt, av styv plast, för vätskor (intermediate bulk container, composite,

ZQ

rigid plastic, liquids)
IBC-behållare, sammansatt, av styv plast, trycksatt (intermediate bulk container, composite, rigid

ZN

plastic, pressurised)
Icke tillgänglig (not available)

NA

Jutekasse (jutebag)

JT

Jutesäck (bag, gunny)

GY

Kagge (keg)

KG

Kapsel (capsule)

AV

Kar (basin)

BM

Kartong (carton)

CT

Kista (chest)

CH

Kista (coffer)

CF

Kista (coffin)

CJ

Koffert (trunk)

TR

Kon (cone)

AJ

Konservburk (tin)

TN

Korg (basket)

BK

Korg (hamper)

HR

Korg, av papp, med handtag (basket, with handle, cardboard)

HC

Korg, av plast, med handtag (basket, with handle, plastic)

HA

Korg, av trä, med handtag (basket, with handle, wooden)

HB

Korg, liten (punnet)

PJ

Korgflätad flaska (wickerbottle)

WB

Kort (card)

CM

Krus (jug)

JG

Krus (pitcher)

PH

Krympfilmförpackad (shrinkwrapped)

SW

Kula (ball)

AL

Lastpall (pallet)

PX

Lastpall, 100 cm × 110 cm (pallet, 100 cm × 110 cm)

AH

Lastpall, AS 4068-1993 (pallet, AS 4068-1993)

OD

Lastpall, av trä (pallet, wooden)

8A

Lastpall, ISO T11 (pallet, ISO T11)

OE

Lastpall, krympfilmförpackad (pallet, shrinkwrapped)

AG

Lastpall, ställbar, pallram 80 cm × 100 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 100 cm)

PD

Lastpall, ställbar, pallram 80 cm × 120 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 120 cm)

PE

Lastpall, ställbar, pallram 80 cm × 60 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 60 cm)

AF

Lastpall, tripplewell (pallet, triwall)

TW

Lyftdon (skid)

SI

Låda (case)

CS

Låda, av metall, med pall (case, with pallet base, metal)

EH

Låda, av papp, med pall (case, with pallet base, cardboard)

EF

Låda, av plast, med pall (case, with pallet base, plastic)

EG

Låda, av stål (case, steel)

SS
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Låda, av trä (case, wooden)

7B

Låda, av trä, med pall (case, with pallet base, wooden)

EE

Låda, bil (case, car)

7A

Låda, isotermisk (case, isothermic)

EI

Låda, med pall (case, with pallet base)

ED

Matta (mat)

MT

Mjölkback (crate, milk)

MC

Mjölkkanna (churn)

CC

Nät (net)

NT

Nät (rednet)

RT

Nät, av plast, i rörformat (net, tube, plastic)

NU

Nät, av textil, i rörformat (net, tube, textile)

NV

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NE

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NF

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)

NG

Oktabin (octabin)

OT

Paket (packet)

PA

Paket (parcel)

PC

Pallbox (pallet, box Combined open-ended box and pallet)

PB

Panna (pan)

P2

Parti (lot)

LT

Patron (cartridge)

CQ

Planka (plank)

PN

Plankor, i bunt (planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

Platta (plate)

PG

Platta (slab)

SB

Platta, bricka (tablet)

T1

Plattform, ospecificerad vikt eller dimension (platform, unspecified weight or dimension)

OF

Plattor, i bunt (plates, in bundle/bunch/truss)

PY

Plåt (sheetmetal)

SM

Påse (bag)

BG

Påse (pouch)

PO

Påse, av papper (bag, paper)

5M

Påse, av papper, i flera skikt (bag, paper, multi-wall)

XJ

Påse, av papper, i flera skikt, vattenbeständig (bag, paper, multi-wall, water resistant)

XK

Påse, av plast (bag, plastic)

EC

Påse, av plastfilm (bag, plastics film)

XD

Påse, av plastväv (bag, woven plastic)

5H

Påse, av plastväv, dammtät (bag, woven plastic, sift proof)

XB

Påse, av plastväv, utan inre beläggning/foder (bag, woven plastic, without inner coat/liner)

XA

Påse, av plastväv, vattenbeständig (bag, woven plastic, water resistant)

XC

Påse, av textil (bag, textile)

5L

Påse, av textil, dammtät (bag, textile, sift proof)

XG

Påse, av textil, utan inre beläggning/foder (bag, textile, without inner coat/liner)

XF

Påse, av textil, vattenbeständig (bag, textile, water resistant)

XH

Påse, flexibel behållare (bag, flexible container)

FX

Påse, i flera skikt (bag, multiply)

MB
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Påse, liten (sachet)

SH

Påse, polybag (bag, polybag)

44

Påse, stor (bag, large)

ZB

Ram (frame)

FR

Rem (belt)

B4

Resgods (luggage)

LE

Ring (ring)

RG

Rullbur (cage, roll)

CW

Rulle (coil)

CL

Rulle (roll)

RO

Rulle/trumma (reel)

RL

Rör (pipe)

PI

Rör, i bunt (pipes, in bundle/bunch/truss)

PV

Sammansatt förpackning, glasbehållare (composite packaging, glass receptacle)

6P

Sammansatt förpackning, glasbehållare i aluminiumhäck (composite packaging, glass receptacle

YR

in aluminium crate)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i aluminiumtrumma (composite packaging, glass

YQ

receptacle in aluminium drum)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i fibertrumma (composite packaging, glass receptacle in

YW

fibre drum)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i flätad korg (composite packaging, glass receptacle in

YV

wickerwork hamper)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i förpackning av hårdplast (composite packaging, glass

YZ

receptacle in solid plastic pack)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i förpackning av töjbar plast (composite packaging, glass

YY

receptacle in expandable plastic pack)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i låda av fiberskiva (composite packaging, glass receptacle

YX

in fibreboard box)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i plywoodtrumma (composite packaging, glass receptacle

YT

in plywood drum)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i stålhäck (composite packaging, glass receptacle in steel

YP

crate box)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i ståltrumma (composite packaging, glass receptacle in

YN

steel drum)
Sammansatt förpackning, glasbehållare i trälåda (composite packaging, glass receptacle in wooden

YS

box)
Sammansatt förpackning, plastbehållare (composite packaging, plastic receptacle)

6H

Sammansatt förpackning, plastbehållare i aluminiumhäck (composite packaging, plastic receptacle

YD

in aluminium crate)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i aluminiumtrumma (composite packaging, plastic

YC

receptacle in aluminium drum)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i fibertrumma (composite packaging, plastic receptacle in

YJ

fibre drum)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i låda av fiberskiva (composite packaging, plastic

YK

receptacle in fibreboard box)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i låda av hårdplast (composite packaging, plastic
receptacle in solid plastic box)

YM
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Sammansatt förpackning, plastbehållare i plasttrumma (composite packaging, plastic receptacle in

YL

plastic drum)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i plywoodlåda (composite packaging, plastic receptacle in

YH

plywood box)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i plywoodtrumma (composite packaging, plastic

YG

receptacle in plywood drum)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i stålhäck (composite packaging, plastic receptacle in

YB

steel crate box)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i ståltrumma (composite packaging, plastic receptacle in

YA

steel drum)
Sammansatt förpackning, plastbehållare i trälåda (composite packaging, plastic receptacle in

YF

wooden box)
Sats (kit)

KI

Sats (nest)

NS

Sats (set)

SX

Segelduk (canvas)

CZ

Sjökista (sea-chest)

SE

Skiva (board)

BD

Skiva (sheet)

ST

Skiva, med plastomslag (sheet, plastic wrapping)

SP

Skivor, i bunt (board, in bundle/bunch/truss)

BY

Skivor, i bunt (sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

Spindel (spindle)

SD

Spjällåda (case, skeleton)

SK

Spole (spool)

SO

Sprejförpackning (atomizer)

AT

Stock (log)

LG

Stockar, i bunt (logs, in bundle/bunch/truss)

LZ

Stor bärkasse (bag, tote)

TT

Storsäck för bulkvara (bag, super bulk)

43

Stycke (piece)

PP

Stång (bar)

BR

Stång (rod)

RD

Ställning (rack)

RK

Ställning, klädhängare (rack, clothing hanger)

RJ

Stänger, i bunt (bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

Stänger, i bunt (rods, in bundle/bunch/truss)

RZ

Säck (sack)

SA

Säck, i flera skikt (sack, multi-wall)

MS

Tacka (ingot)

IN

Tackor, i bunt (ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

Tank, cylindrisk (tank, cylindrical)

TY

Tank, rektangulär (tank, rectangular)

TK

Tankcontainer, allmän (tank container, generic)

TG

Telåda (tea-chest)

TC

Trumma (drum)

DR

Trumma, av aluminium (drum, aluminium)

1B
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Trumma, av aluminium, med avtagbart lock (drum, aluminium, removable head)

QD

Trumma, av aluminium, med icke-avtagbart lock (drum, aluminium, non-removable head)

QC

Trumma, av fiber (drum, fibre)

1G

Trumma, av järn (drum, iron)

DI

Trumma, av plast (drum, plastic)

IH

Trumma, av plast, med avtagbart lock (drum, plastic, removable head)

QG

Trumma, av plast, med icke-avtagbart lock (drum, plastic, non-removable head)

QF

Trumma, av plywood (drum, plywood)

1D

Trumma, av stål (drum, steel)

1A

Trumma, av stål, med avtagbart lock (drum, steel, removable head)

QB

Trumma, av stål, med icke-avtagbart lock (drum, steel, non-removable head)

QA

Trumma, av trä (drum, wooden)

1W

Tub (tube)

TU

Tub, komprimerbar (tube, collapsible)

TD

Tub, med munstycke (tube, with nozzle)

TV

Tuber, i bunt (tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

Tunna (barrel)

BA

Tunna (tun)

TO

Tunna, av trä (barrel, wooden)

2C

Tunna, av trä, med avtagbart lock (barrel, wooden, removable head)

QJ

Tunna, av trä, med tapp (barrel, wooden, bung type)

QH

Tygrulle, tygbunt (bolt)

BT

Tändsticksask (matchbox)

MX

Utan bur (uncaged)

UC

Vakuumförpackad (vacuum-packed)

VP

Vals (cylinder)

CY

Vanpack (vanpack)

VK

Väska (suitcase)

SU

Ölback (crate, beer)

CB

Ömsesidigt definierad (mutually defined)

ZZ

Öppen box för transport av djur (pen)

PF

Överdrag (cover)

CV

6. KOD FÖR TIDIGARE HANDLINGAR
Följande koder är tillämpliga:
T2
T2F

T2CIM
T2TIR
T2ATA

= Transiteringsdeklaration som upptar unionsvaror som befordras
inom ramen för ett gemensamt transiteringsförfarande.
= Transiteringsdeklaration som upptar unionsvaror som befordras
inom ramen för ett gemensamt transiteringsförfarande, från eller på
väg till en del av unionens tullområde där unionsreglerna om
mervärdesskatt inte är tillämpliga.
= Unionsvaror som befordras med varorna upptagna i CIM-fraktsedel.
= Unionsvaror som befordras med varorna upptagna i TIR-carnet.
= Unionsvaror som befordras med varorna upptagna i ATA-carnet.

Transitering m.m./Konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande

11

Konventionen, den 20 maj 1987, om ett gemensamt transiteringsförfarande Bilaga III, Tillägg A2 – Tilläggskoder för det
datoriserade transiteringssystemet
Uppdaterad: 2016-06-14

T2L
T2LF

T1
*……
..
*

= Administrativt enhetsdokument där varors tullstatus som
unionsvaror styrks.
= Administrativt enhetsdokument där varors tullstatus som
unionsvaror styrks vid handel mellan delar av unionens tullområde där
unionsreglerna om mervärdesskatt är tillämpliga och delar av
unionens tullområde där de reglerna inte är tillämpliga.
= Transiteringsdeklaration som upptar icke-unionsvaror som befordras
inom ramen för ett gemensamt transiteringsförfarande.
=.......................................................
alla tidigare dokument (an ..5)

7. KOD FÖR BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT
(Numeriska koder från FN:s register 1997b för elektroniskt datautbyte för
förvaltning, handel och transport (EDIFACT): kodförteckning för dataelement 1001,
kod för dokumentnamn/meddelandenamn)
Intyg om överensstämmelse

2

Kvalitetsintyg

3

A.TR.1-varucertifikat

18

Containerlista

235

Packsedel

271

Proformafaktura

325

Handelsfaktura

380

Underfraktsedel

703

Huvudkonossement

704

Konossement

705

Underkonossement

714

SMGS-fraktsedel (järnväg)

722

Vägtransportfraktsedel

730

Flygfraktsedel

740

Huvudflygfraktsedel

741

Leveransavi (paketpost)

750

Dokument för multimodal/kombinerad transport (generiskt)

760

Fraktmanifest

785

Bordereau

787

Avsändningsdeklaration (T)

820

Avsändningsdeklaration (T1)

821

Avsändningsdeklaration (T2)

822

Avsändningsdeklaration (T2L)

825

Exportdeklaration

830

Fytosanitärt intyg

851

Sanitärt intyg

852

Veterinärintyg

853

Ursprungsintyg

861

Ursprungsdeklaration

862

Ursprungsintyg för förmånsbehandling

864
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Ursprungscertifikat formulär A (GSP)

865

Importlicens

911

Fraktdeklaration (ankomst)

933

Embargotillstånd

941

TIF-formulär

951

TIR-carnet

952

Varucertifikat EUR.1

954

ATA-carnet

955

Annat

zzz

8. KODER FÖR TRANSPORTSÄTT, POST OCH ANDRA SÄNDNINGAR
A. Ensiffrig kod (obligatorisk)
B. Tvåsiffrig kod (de fördragsslutande parterna får själva avgöra om den andra
siffran ska anges)
A
B
Beskrivning
1
10
Sjöfart
12
Järnvägsvagn på sjögående fartyg
16
Vägmotorfordon på sjögående fartyg
17
Släpvagn eller påhängsvagn på sjögående fartyg
18
Fartyg för inre vattenvägar på sjögående fartyg
2
20
Järnvägstransport
23
Vägfordon på järnvägsvagn
3
30
Vägtransport
4
40
Flygtransport
5
50
Postförsändelse
7
70
Transport via fasta installationer
8
80
Transport på inre vattenvägar
9

90

Egen framdrivning

9. KOD FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
Följande koder är tillämpliga:
DG0

= Export från ett land som omfattas av gemensam transitering
omfattas av restriktioner, eller export från unionen omfattas av
restriktioner.
DG1
= Export från ett land som omfattas av gemensam transitering
omfattas av tullar, eller export från unionen omfattas av tullar.
DG2
= Export.
Ytterligare koder för särskilda uppgifter kan fastställas på nationell nivå.
10. KOD FÖR TYP AV SÄKERHET
Följande koder är tillämpliga:
Situation
Befrielse från ställande av säkerhet
(artikel 53 [187] i bilaga I)

Kod

Andra uppgifter

0

– nummer på intyg om befrielse från ställande
av säkerhet
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Samlad säkerhet

1

– nummer på intyg om samlad säkerhet

Individuell säkerhet som ställs genom

2

– hänvisning till borgensförbindelse
– garantikontor

– garantikontor
borgensman
Individuell säkerhet i form av en kontant

3

deposition
Individuell säkerhet med användning av

4

– nummer på garantikupong

garantikupong
Befrielse från ställande av säkerhet

6

(artikel 11 [143] i bilaga I)
Befrielse från ställande av säkerhet på

A

grundval av överenskommelse
(artikel 10.2 a [110] i konventionen)
Befrielse från ställande av säkerhet för

7

transport mellan avgångstullkontor och
transittullkontor
(artikel 10.2 b i konventionen)
Individuell säkerhet enligt punkt 3 i tillägg
I [261] till bilaga I

9

– hänvisning till borgensförbindelse
– garantitullkontor

Land:
Landskoderna för fält 51 är tillämpliga.
11. TULLKONTORSREFERENSNUMMER
Fält
Innehåll
1
Kod för det land tullkontoret hör till (se LND)
2
Tullkontorets nationella nummer

Typ av fält
Alfabetisk 2
Alfanumerisk 6

Exempel
IT
0830AB

Fält 1 ska fyllas i enligt ovan.
Fält 2 ska fyllas i med en alfanumerisk kod med sex tecken. Med hjälp av de sex
tecknen kan de nationella förvaltningarna vid behov upprätta en hierarkisk
förteckning över tullkontoren.
Destinationstullkontoren finns angivna i förteckningen på webbplatsen Europa
över kontor som är behöriga för transiteringar enligt förfarandet för gemensam
transitering.
Beslut nr 1/2016 (2016/858).

