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[320] Tillägg B2 – Anvisningar om hur formulär som används för att styrka
varors tullstatus som unionsvaror ska fyllas i
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt beslut nr 1/2016 (2016/858).
A. Allmänna bestämmelser

1. Om det i enlighet med konventionen är nödvändigt att styrka varors tullstatus som
unionsvaror, ska ett formulär som överensstämmer med exemplar 4 i förlagan i
tillägg I [261] till bilaga 1 till konventionen om det administrativa enhetsdokumentet
eller ett formulär som överensstämmer med exemplar 4/5 i förlagan i tillägg I till
bilaga 2 till konventionen om det administrativa enhetsdokumentet användas. Vid
behov ska ett sådant formulär kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som
överensstämmer med exemplar 4 eller exemplar 4/5 i förlagan i tillägg 3 respektive
tillägg 4 till bilaga I till konventionen om det administrativa enhetsdokumentet.
2. Endast de fält som anges under rubriken ’Observera’ i den övre delen av
formulären ska fyllas i av den berörda personen.
3. Formulären ska fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller ett mekanografiskt eller
liknande förfarande. De får dock även fyllas i för hand, med bläck och med stora
tryckbokstäver, om detta görs på ett läsbart sätt.
4. Inga raderingar eller ändringar får förekomma. Eventuella ändringar ska göras
genom att felaktiga uppgifter stryks och andra uppgifter vid behov läggas till.
Ändringarna ska signeras av den som har gjort dem och påtecknas av de behöriga
myndigheterna. Dessa får vid behov begära att ett nytt formulär inges.
5. I de fält som den berörda personen ska fylla i ska utrymme som inte används
strykas över, för att förhindra att tillägg görs i efterhand.
B. Uppgifter som ska anges i de olika fälten

Fält 1: Deklaration
I tredje delfältet ska, alltefter omständigheterna, koden ’T2L’ eller koden ’T2LF’
anges.
Om tilläggsblad används ska, alltefter omständigheterna, koden ’T2Lbis’ eller
’T2LFbis’ anges i tredje delfältet i fält 1 i tilläggsbladen.
Fält 2: Avsändare/exportör
De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält ska användas. Om fältet
används, ska den berörda personens för- och efternamn eller företagsnamn samt
fullständiga adress anges. När det gäller identifieringsnummer (ett nummer som
tilldelas den berörda personen av de behöriga myndigheterna, för fiskala, statistiska
eller andra ändamål) får anvisningarna kompletteras av de berörda länderna. Vid
samlastning av varor får de fördragsslutande parterna bestämma att följande uppgift
ska anges i detta fält och att en förteckning över avsändarna ska bifogas
deklarationen:
– Flera – 99211
Fält 3: Formulär
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Ange formulärets ordningsnummer i relation till det totala antalet använda formulär
och tilläggsblad.
Exempel: Om ett T2L-dokument upprättas på ett enda formulär anges 1/1. Om
T2L-dokumentet inkluderar ett tilläggsblad T2Lbis, anges 1/2 på T2L-dokumentet
och 2/2 på tilläggsbladet Om T2L-dokumentet inkluderar två tilläggsblad T2Lbis,
anges 1/3 på T2L-dokumentet, 2/3 på det första tilläggsbladet och 3/3 på det andra
tilläggsbladet.
Fält 4: Lastspecifikationer
Ange det antal lastspecifikationer som bifogas.
Fält 5: Varuposter
Ange det totala antal varuposter som omfattas av T2L-dokumentet.
Fält 14: Deklarant/ombud
Den berörda personens för- och efternamn eller företagsnamn samt fullständiga
adress ska anges, i enlighet med gällande bestämmelser. Om den berörda personen
och den avsändare som anges i fält 2 är samma person, ska följande uppgift anges i
fält 14:
– Avsändare – 99213
När det gäller identifieringsnummer (ett nummer som tilldelas den berörda
personen av de behöriga myndigheterna, för fiskala, statistiska eller andra ändamål)
får anvisningarna kompletteras av de berörda länderna.
Fält 31: Kollin och varubeskrivning; märken och nummer – containernummer –
antal och slag
Ange kollinas märken, nummer, antal och slag. När det gäller oemballerade varor
anges, alltefter omständigheterna, det antal varor som omfattas av T2L-dokumentet
eller följande uppgift:
– Bulk – 99212
Ange i samtliga fall varornas normala handelsbenämning. Denna benämning ska
inbegripa de uppgifter som behövs för att identifiera varorna. Om fält 33
(Varunummer) ska ifyllas, ska benämningen uttryckas tillräckligt tydligt för att
medge klassificering av varorna. Alla uppgifter som erfordras enligt eventuella
särskilda regler (t.ex. om punktskatter) ska också anges i detta fält. Om containrar
används, ska deras identifieringsmärken anges i detta fält.
Fält 32: Varupostnummer
Ange ordningsnumret för den varupost det gäller i relation till det totala antal
varuposter (jfr. anvisningarna för fält 5) som omfattas av T2L-dokumentet och
bifogade tilläggsblad eller lastspecifikationer.
De fördragsslutande parterna får tillåta att ingenting anges i fält 32 när T2Ldokumentet avser en enda varupost, eftersom siffran 1 i detta fall ska anges i fält 5.
Fält 33: Varunummer
När det gäller ett T2L-dokument som upprättas i ett land som omfattas av gemensam
transitering, ska detta fält ifyllas enbart om en transiteringsdeklaration eller ett
tidigare dokument innehåller uppgift om varunummer.
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Fält 35: Bruttovikt
Ange bruttovikten i kg för de varor som deklareras i fält 31. Med bruttovikt avses
den sammanlagda vikten av varorna inklusive allt varuemballage; med emballage
avses inte containrar och all annan transportmateriel.
Om ett T2L-dokument avser flera slag av varor, räcker det att den totala
bruttovikten anges i fält 35 i det första formuläret; fält 35 i tilläggsblad ska i så fall
inte ifyllas.
Fält 38: Nettovikt
I länder som omfattas av gemensam transitering ska detta fält ifyllas enbart om en
transiteringsdeklaration eller ett tidigare dokument innehåller uppgift om nettovikt.
Om fältet används, ska nettovikten i kg för de varor som deklareras i fält 31 anges.
Med nettovikt avses varornas vikt utan något emballage.
Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare dokument
Ange, beträffande den deklaration på grundval av vilken T2L-dokumentet upprättas
eller det tidigare dokument på grundval av vilket T2L-dokumentet upprättas, vilket
slags dokument det gäller, dess nummer, dagen för dess utfärdande samt vilket
kontor som utfärdat det.
Fält 44: Särskilda uppgifter/Bifogade dokument/Intyg och tillstånd
I länder som omfattas av gemensam transitering ska detta fält ifyllas enbart om en
transiteringsdeklaration eller ett tidigare dokument innehåller uppgifter i
motsvarande fält. Dessa uppgifter ska i så fall återges i T2L-dokumentet.
Fält 54: Ort och datum; deklarantens eller dennes ombuds underskrift och namn
Om inte annat följer av eventuella särskilda bestämmelser avseende användning av
databehandlingssystem, ska den berörda personens underskrift och för- och
efternamn anges på T2L-dokumentet. Om den berörda personen är en juridisk
person, ska undertecknaren efter underskriften och namnuppgiften ange sin
ställning.
C. Språkkoder

Se tillägg B6 [324], avdelning III.
Beslut nr 1/2016 (2016/858).

