2018-06-01

SCTS-CL
Swedish Customs Technical Specification

Kodlistor
Version 1.6

Tullverket • Box 12854 • 112 98 Stockholm • tullverket.se • 0771-520 520

1(22)

2(22)

Innehåll
Dokumenthistorik ....................................................................................... 4
SE-CL0001 Testindikator ............................................................................. 6
SE-CL0002 Applikationsreferens .................................................................. 6
SE-CL0003 Identifiering av samverkansspecifikation ....................................... 8
SE-CL0004 Kanoniseringsmetod ................................................................... 8
SE-CL0005 Metod för beräkning av elektronisk signatur ................................... 8
SE-CL0006 Metod för checksummeberäkning ................................................. 9
SE-CL0007 Meddelandenamn ..................................................................... 10
SE-CL0008 Svarsfunktionskod.................................................................... 11
SE-CL0009 Typ av svarsmeddelande ........................................................... 12
SE-CL0010 Statuskoder i svarsmeddelande .................................................. 12
SE-CL0101 Deklaration - typ (1/1) ............................................................. 13
SE-CL0102 Deklaration - tilläggstyp (1/2) .................................................... 14
SE-CL0103 Förfarande (1/10) .................................................................... 14
SE-CL0104 Kompletterande förfarande (1/11) .............................................. 14
SE-CL0105

Förenklad deklaration/Tidigare handling -Dokumentkategori (2/1-1)

............................................................................................................. 14
SE-CL0106

Förenklad deklaration/Tidigare handling – Dokumenttyp (2/1-2) ... 15

SE-CL0107

Ytterligare uppgifter (2/2) ....................................................... 15

SE-CL0108 Identifiering av lager - Lagertyp (2/7-1) ...................................... 16
SE-CL0109 Ombud - statuskod (3/21)......................................................... 16
SE-CL0110 Förmåner (4/17) ...................................................................... 16
SE-CL0111 Länder och regioner ................................................................. 16
SE- CL0112 Varornas förvaringsplats - Typ av plats (5/23 -2)........................ 16
SE- CL0113 Varornas förvaringsplats - Kod för identifieringsmetod (5/23-3) .... 17
SE- CL0114 Tullkontorslistan ..................................................................... 17
SE- CL0115 Kollislag (6/9) ........................................................................ 17
SE- CL0116 Typ av klassificering Commodity Type/Qualifier
Classification/IdentificationTypeCode .......................................................... 17
SE-CL0117 Container (7/2) ....................................................................... 17
SE-CL0118

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare

referensuppgifter - kod (2/3-1) .................................................................. 17
SE-CL0119

Varukod, KN-nummer (6/14) .................................................. 17

3(22)

SE-CL0120

Varukod, Taric-nummer (6/15) .............................................. 18

SE-CL0121

- Varukod, Taric-tilläggsnummer (6/16) .................................. 18

SE-CL0122

- Varukod, Nationella tilläggsnummer (6/17) ............................ 18

SE-CL0123 Grupper av länder och regioner .................................................. 18
SE-CL0124 CUS-kod ................................................................................. 18
SE-CL0125 Kvalificerare för länder och regioner ........................................... 18
SE-CL0127 Typ av garanti (8/2) ................................................................. 18
SE-CL0128 Svarskoder för acceptansmeddelande från tillståndshavare för tullager
............................................................................................................. 20
SE-CL0129 Typ av avvikelse ...................................................................... 20
SE-CL0130 Avvikelsetillfälle ....................................................................... 20
SE-CL0131 Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan - Rollkod
(3/37) .................................................................................................... 20
SE-CL0132 Kod för transportmedlets identifikationstyp (7/9) .......................... 21
SE-CL0133 Tillståndshavarens identifieringsnummer - kod för tillståndstyp (3/391) .......................................................................................................... 21
SE-CL0134 Transportdokument - kod (2/3-1)............................................... 22

4(22)

Dokumenthistorik
Observera att det kan förekomma kodlistor och koder som inte används i någon
publicerad specifikation. Det kan till exempel vara koder som används i en
specifikation som kommer att publiceras vid senare tillfälle.

Version

Ändring

Datum

1.0

Första version

2016-05-12

1.1

Tillägg i kodlistor: SE-CL0002, SE-

2016-06-23

CL0003, SE-CL0007 och SE-CL0102
Nya kodlistor: SE-CL0128, SE-CL0129
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1.2
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SE-CL0001 Testindikator
Beskrivning: Koden indikerar om försändelsen (kuvert och
verksamhetsmeddelande) ska hanteras som ett testmeddelande av mottagaren.
Om fältet utelämnas betraktas försändelsens status som produktion (alltså värde
0).
Plats i meddelande där kod anges:
/Envelope/Header/RequestHeader/TestIndicator

Kod

Beskrivning

1

Försändelsen ska hanteras som test av mottagaren

0

Försändelsen ska hanteras som produktion av mottagaren.

SE-CL0002 Applikationsreferens
Beskrivning: Identifierar försändelsens innehåll.
Plats i meddelande där kod anges:
/Envelope/Header/Action

Kod

Beskrivning

Generella
RESI-TLKV

Positiv kvittens från operatör

RESI-TLFEL

Negativ kvittens från operatör

RESU-TLKV

Positiv teknisk kvittens från Tullverket

RESU-TLFEL

Negativ teknisk kvittens från Tullverket

SCTS-CWHOP
DECI-CWP

Meddelande från operatör enligt meddelandespecifikation
SCTS-CWHOP

DECU-CWP

Meddelande från Tullverket till operatör enligt
meddelandespecifikation SCTS-CWHOP

RESU-CWPKV

Positivt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-CWHOP

RESU-CWPFEL

Negativt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-CWHOP

7(22)

RESU-CWPMD

Upplysning från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-CWHOP

SCTS-CWHOA
DECI-CWA

Meddelande från operatör enligt meddelandespecifikation
SCTS-CWHOA

DECU-CWA

Meddelande från Tullverket till operatör enligt
meddelandespecifikation SCTS-CWHOA

RESU-CWAKV

Positivt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-CWHOA

RESU-CWAFEL

Negativt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-CWHOA

RESU-CWAMD

Upplysning från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-CWHOA

SCTS-TSHOA
DECI-TSA

Meddelande från operatör enligt meddelandespecifikation
SCTS-TSHOA

DECU-TSA

Meddelande från Tullverket till operatör enligt
meddelandespecifikation SCTS-TSHOA

RESU-TSAKV

Positivt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-TSHOA

RESU-TSAFEL

Negativt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-TSHOA

RESU-TSAMD

Upplysning från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-TSHOA

SCTS-AOG
DECI-AOG

Meddelande från operatör enligt meddelandespecifikation
SCTS-AOG

DECU-AOG

Meddelande från Tullverket till operatör enligt
meddelandespecifikation SCTS-AOG

RESU-AOGKV

Positivt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-AOG

RESU-AOGFEL

Negativt svar från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-AOG

RESU-AOGMD

Upplysning från Tullverkets verksamhetssystem
för SCTS-AOG
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SE-CL0003 Identifiering av samverkansspecifikation
Beskrivning: Identifiering av den samverkansspecifikation för
verksamhetsmeddelandet som använts.
Plats i meddelande där kod anges:
/Envelope/Body/DocumentType/SignedXMLDocument/Signature/Object
[?]/MetaData/AgencyAssignedCustomizationCode

Kod

Beskrivning

CWHOP

Samverkansspecifikation för SCTS-CWHOP

CWHOA

Samverkansspecifikation för SCTS-CWHOA

AOG

Samverkansspecifikation för SCTS-AOG

TSHOA

Samverkansspecifikation för SCTS-TSHOA

SE-CL0004 Kanoniseringsmetod
Beskrivning: Algoritm för kanonisering av XML
Plats i meddelande där kod anges:
/Envelope/Body/DocumentType/SignedXMLDocument/Signature/Signed
Info/CanonicalizationMethod@Algorithm
respektive
/Envelope/Body/DocumentType/SignedXMLDocument/Signature/Signed
Info/Reference[*]/Transforms/Transform@Algorithm

Kod

Beskrivning

http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Se ”Riktlinjer och anvisningar
avseende säkerhet vid
informationsutbyte via EDI” på
tullverket.se

SE-CL0005 Metod för beräkning av elektronisk signatur
Beskrivning: Algoritm för elektronisk signatur
Plats i meddelande där kod anges:
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/Envelope/Body/DocumentType/SignedXMLDocument/Signature/Signed
Info/SignatureMethod@Algorithm

Kod

Beskrivning

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256

Se ”Riktlinjer och
anvisningar avseende
säkerhet vid
informationsutbyte via
EDI” på tullverket.se

SE-CL0006 Metod för checksummeberäkning
Beskrivning: Algoritm för beräkning av checksumma
Plats i meddelande där kod anges:
/Envelope/Body/DocumentType/SignedXMLDocument/Signature/Signed
Info/Reference[*]/DigestMethod @Algorithm

Kod

Beskrivning

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

Se ”Riktlinjer och anvisningar
avseende säkerhet vid
informationsutbyte via EDI” på
tullverket.se
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SE-CL0007 Meddelandenamn
Plats i meddelande där kod anges:
/Envelope/Body/DocumentType/SignedXMLDocument/Signature/Object
[?]/MetaData/FunctionalDefinition

Kod

Beskrivning

Riktning

Negativ teknisk kvittens

Tullverket Operatör

Generella
TLFEL

Operatör Tullverket
TLKVT

Positiv teknisk kvittens

Tullverket Operatör
Operatör Tullverket

FEL

Negativt svar från Tullverkets

Tullverket Operatör

verksamhetssystem
KVT

Positivt svar från Tullverkets

Tullverket Operatör

verksamhetssystem
RES

Meddelande från Tullverket om

Tullverket Operatör

ärendets status
SCTS-CWHOP
CWDS

Hänförande till tullagerförfarandet –

Operatör Tullverket

Standardtulldeklaration
CWDP

Hänförande till tullagerförfarandet –

Operatör Tullverket

Standardtulldeklaration i förväg
CWDA

Hänförande till tullagerförfarandet –

Operatör Tullverket

Anmälan av varors ankomst
CWDR

Hänförande till tullagerförfarandet –

Operatör Tullverket

Rättning av ’Standardtulldeklaration i
förväg’
CWDC

Hänförande till tullagerförfarandet –

Operatör Tullverket

Begäran om ändring av
godtagen/frigjord tulldeklaration
CWDU

Hänförande till tullagerförfarandet –

Operatör Tullverket

Begärda uppgifter
CWDF

Hänförande till tullagerförfarandet –
Frigjord tulldeklaration

Tullverket Operatör
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CWAP

Hänförande till tullagerförfarandet –

Tullverket Operatör

Ändrade uppgifter i frigjord
tulldeklaration
SCTS-CWHOA
CWRA

Tullager - Acceptansförfrågan

Tullverket Operatör

CWAC

Tullager - Acceptansmeddelande från

Operatör Tullverket

tillståndshavare
CWDI

Tullager – Avvikelserapport

Operatör Tullverket

CWPR

Tullager – Medgivande om utlämning

Tullverket Operatör

CWAA

Tullager – Tullager – Ändrade

Tullverket Operatör

uppgifter i frigjord tulldeklaration
SCTS-TSHOA
TSGP

Anläggning för tillfällig lagring –

TullverketOperatör

Uppgifter om anmälda varor
TSDI

Anläggning för tillfällig lagring –
Avvikelserapport

Operatör Tullverket

TSPR

Anläggning för tillfällig lagring –

TullverketOperatör

Medgivande om bortförande
SCTS-AOG
TSDP

Deklaration för tillfällig lagring –

Operatör Tullverket

Lämnad innan ankomst
TSDR

Deklaration för tillfällig lagring –

Operatör Tullverket

Begäran om ändring innan ankomst
POGG

Anmälan till tullen av varors ankomst

Operatör Tullverket

SE-CL0008 Svarsfunktionskod
Beskrivning: Indikerar att meddelandet innehåller en status alternativt att fel har
identifierats i det ankomna meddelandet.
Plats i meddelande där kod anges:
/Response/Function

Kod

Beskrivning
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8

Status

27

Not accepted, fel eller avvikelse har identifierats

SE-CL0009 Typ av svarsmeddelande
Beskrivning: Eftersom samma meddelandeformat används för svar på olika
system-/verksamhetsmässiga nivåer i mottagarens hantering så används en kod
för att indikera svarets innebörd.
Plats i meddelande där kod anges:
/Response/TypeCode

Kod

Beskrivning

ZBL

(Business level) Verksamhetsbeslut

ZFL

(Functional level) Funktionell nivå

ZTL

(Technical level) Teknisk nivå

SE-CL0010 Statuskoder i svarsmeddelande
Beskrivning:
Plats i meddelande där kod anges:
/Response/Status/NameCode
Kod

Beskrivning

TEM

Tekniskt mottagen

ING

Ingiven

INA

Ingiven, varornas ankomst

Kommentar

anmäld
INI

Inte ingiven

GOD

Godtagen

FRI

Deklaration frigjord

Varorna frigjorda

IFO

Överväger att avslå

Tullverket överväger beslut att avslå

deklaration

deklarationen och inte frigöra varorna.
Om inget yttrande inkommit till
Tullverket inom 30 dagar kommer
deklarationen att avslås.
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BAR

Behov av rättning

Rättning behöver skickas till Tullverket.
Deklarationen kunde inte godtas vid det
tillfälle varornas ankomst anmäldes
eftersom den i förväg inlämnade
deklarationen behöver rättas.

BOS

Begäran om styrkande
handling

VAK

Varukontroll

AVS

Avslag av deklaration

Varorna inte frigjorda.

TIA

Ändring tillåts

Ansökan om ändring är tillåten.

OVA

Överväger att avslå ändring

Tullverket överväger att avslå begäran
om ändring. Om inget yttrande inkommit
till Tullverket inom 30 dagar kommer
ändringen att avslås.

AVA

Avslag av ändring

BOU

Begäran om uppgifter

MAK

Makulera

Makulera acceptansförfrågan

AVD

Avvisad deklaration

Avvisad deklaration vid aktivering av
deklaration i förväg då inget svar på BAR
inkommit på 3 dagar.

UAV

Utredd avvikelserapport

Avvikelserapporten är färdigutredd hos
Tullverket.

HAN

OGF

Deklaration för tillfällig

Varorna kan hänföras till tullförfarande

lagring hanterad

eller anmälas till återexport.

Deklaration ogiltigförklarad

SE-CL0101 Deklaration - typ (1/1)
Kod

Beskrivning

EX

Används vid export, med undantag av EFTA-länder.

IM

Används vid import, med undantag av EFTA-länder.

EU

Används vid export och import till/från EFTA-länder.
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CO

Används för gemenskapsvaror som omfattas av särskilda
åtgärder under en övergångsperiod vid anslutning av nya
medlemsstater samt för handel med eller mellan de delar
av gemenskapen tullområde i vilka bestämmelserna i
direktiv 77/388/EEG inte är tillämpliga.

SE-CL0102 Deklaration - tilläggstyp (1/2)
Kod

Beskrivning

A

För en standardiserad tulldeklaration (enligt artikel 162 i kodexen).

B

För en förenklad deklaration vid enstaka tillfällen (enligt artikel
166.1 i kodexen).

C

För en förenklad tulldeklaration som används regelbundet (enligt
artikel 166.2 i kodexen).

D

För ingivande av en standardiserad deklaration (enligt kod A), i
enlighet med artikel 171 i kodexen.

E

För ingivande av en förenklad deklaration (enligt kod B), i enlighet
med artikel 171 i kodexen.

F

För ingivande av en förenklad deklaration (enligt kod C), i enlighet
med artikel 171 i kodexen.

X

För en kompletterande deklaration till förenklade deklarationer
enligt B och E.

Y

För en kompletterande deklaration till förenklade deklarationer
enligt C och F.

Z

För en kompletterande deklaration enligt förfarandet i artikel 182 i
kodexen.

SE-CL0103 Förfarande (1/10)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.

SE-CL0104 Kompletterande förfarande (1/11)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.
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SE-CL0105 Förenklad deklaration/Tidigare handling Dokumentkategori (2/1-1)
Kod

Beskrivning

X

Deklaration för tillfällig lagring

Y

Förenklad deklaration eller registrering i deklarantens bokföring

Z

Tidigare dokument

SE-CL0106 Förenklad deklaration/Tidigare handling –
Dokumenttyp (2/1-2)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.

SE-CL0107 Ytterligare uppgifter (2/2)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.
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SE-CL0108 Identifiering av lager - Lagertyp (2/7-1)
Kod

Beskrivning

R

Allmänt tullager typ I

S

Allmänt tullager typ II

T

Allmänt tullager typ III

U

Privat tullager

V

Anläggningar för tillfällig lagring av varor

Y

Lager som inte är tullager

SE-CL0109 Ombud - statuskod (3/21)
Kod

Beskrivning

2

Ombud (direkt ombudskap enligt artikel 18.1 i kodexen)

3

Ombud (indirekt ombudskap enligt artikel 18.1 i kodexen)

SE-CL0110 Förmåner (4/17)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.

SE-CL0111 Länder och regioner
Se kodförteckning i Tulltaxan.

SE- CL0112 Varornas förvaringsplats - Typ av plats (5/23 2)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.
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SE- CL0113 Varornas förvaringsplats - Kod för
identifieringsmetod (5/23-3)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.

SE- CL0114 Tullkontorslistan
Se kodförteckning på EU-kommissionens webbplats. (Länk hittas i Tulltaxan)

SE- CL0115 Kollislag (6/9)
Se kodförteckning i Tulltaxan. (fält 31 i kodförteckningen)

SE- CL0116 Typ av klassificering
Commodity Type/Qualifier Classification/IdentificationTypeCode
Kod

Beskrivning

CUS

Kemiska ämnen enligt ECICS

KNR

KN-nr

TAR

Taric

TAT

Taric Tilläggskod

NAT

Nationell Taric tilläggskod

SE-CL0117 Container (7/2)
Kod

Beskrivning

1

(=Ja) Varor som transporteras i container.

0

(=Nej) Varor som inte transporteras i container.

SE-CL0118 Framlagda dokument, certifikat och tillstånd,
ytterligare referensuppgifter - kod (2/3-1)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.

SE-CL0119 Varukod, KN-nummer (6/14)
Se Tulltaxan.
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SE-CL0120 Varukod, Taric-nummer (6/15)
Se Tulltaxan.

SE-CL0121 - Varukod, Taric-tilläggsnummer (6/16)
Se Tulltaxan.

SE-CL0122 - Varukod, Nationella tilläggsnummer (6/17)
Se Tulltaxan.

SE-CL0123 Grupper av länder och regioner
Se kodförteckning i Tulltaxan.

SE-CL0124 CUS-kod
Se kodförteckning i ECICS.

SE-CL0125 Kvalificerare för länder och regioner
Kod

Beskrivning

1

Ursprungsland

2

Förmånsland

3

Förmånslandgrupp

SE-CL0127 Typ av garanti (8/2)
Kod

Beskrivning

0

Undantag från skyldigheten att ställa en garanti (artikel
95.2 i kodexen)

1

För samlad garanti (artikel 89.5 i kodexen)

2

För individuell garanti i form av ett åtagande från en
borgensman (artikel 92.1 b i kodexen)

3

För individuell garanti i form av kontanter eller något
annat betalningsmedel som av tullmyndigheterna erkänns
som likvärdigt med en kontant deposition, som görs i euro
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eller i valutan för den medlemsstat där garantin krävs
(artikel 92.1 a i kodexen)
4

För individuell garanti i form av kuponger (artikel 92.1 b i
kodexen artikel 160)

5

För undantag från skyldigheten att ställa en garanti när
det import

7

För individuell garanti i någon annan form som ger
likvärdig säkerhet för att det import- eller exporttullbelopp
som motsvarar tullskulden och andra avgifter kommer att
betalas (artikel 92.1 c i kodexen)

8

För garanti som inte krävs för vissa offentliga organ
(artikel 89.7 i kodexen)

B

För garanti som ställts för varor som sänds enligt TIRförfarandet

C

För garanti som inte krävs för varor som transporteras via
fasta transportinstallationer (artikel 89.8 b i kodexen)

D

För garanti som inte krävs för varor som hänförts till
förfarandet för tillfällig införsel i enlighet med artikel 81 a i
[delegerad förordning (EU) nr 2015/... om komplettering
av förordning (EU) nr 952/2013] (artikel 89.8 c i kodexen)

E

För garanti som inte krävs för varor som hänförts till
förfarandet för tillfällig införsel i enlighet med artikel 81 b i
[delegerad förordning (EU) nr 2015/... om komplettering
av förordning (EU) nr 952/2013] (artikel 89.8 c i kodexen)

F

För garanti som inte krävs för varor som hänförts till
förfarandet för tillfällig införsel i enlighet med artikel 81 c i
[delegerad förordning (EU) nr 2015/... om komplettering
av förordning (EU) nr 952/2013] (artikel 89.8 c i kodexen)

G

För garanti som inte krävs för varor som hänförts till
förfarandet för tillfällig införsel i enlighet med artikel 81 d i
[delegerad förordning (EU) nr 2015/... om komplettering
av förordning (EU) nr 952/2013] (artikel 89.8 c i kodexen)

H

För garanti som inte krävs för varor som hänförts till
förfarandet för unionstransitering i enlighet med artikel
89.8 d i kodexen
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SE-CL0128 Svarskoder för acceptansmeddelande från
tillståndshavare för tullager
Kod

Beskrivning

RE

Ej accepterad

AP

Accepterar varor och befordran

SE-CL0129 Typ av avvikelse
Kod

Beskrivning

SU

Överskott

DE

Underskott

OT

Annat

SE-CL0130 Avvikelsetillfälle
Kod

Beskrivning

DAA

Vid ankomst

DDS

Under lagring

SE-CL0131 Identifieringsnummer för ytterligare aktör i
leveranskedjan - Rollkod (3/37)
Kod

Part

Beskrivning

CS

Samlastare

Speditör som kombinerar enskilda
mindre sändningar till en enda
större sändning (i en
konsolideringsprocess) som sänds
till en motpart som avspeglar
samlastarens verksamhet genom
att dela upp den konsoliderade
sändningen i dess ursprungliga
komponenter

MF

Tillverkare

Den part som tillverkar varorna

FW

Speditör

Den part som anordnar befordran
av varor
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WH

Lagerhavare

Den part som tar ansvar för varor
som förts in i ett lager

SE-CL0132 Kod för transportmedlets identifikationstyp
(7/9)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.

SE-CL0133 Tillståndshavarens identifieringsnummer - kod
för tillståndstyp (3/39-1)
Kod

Typ av ansökan/beslut

BTI

Ansökan eller beslut avseende bindande klassificeringsbesked

BOI

Ansökan eller beslut avseende bindande ursprungsbesked

AEOC

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör –
Tullförenklingar

AEOS

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör –
Säkerhet och skydd

AEOF

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör –
Tullförenklingar/Säkerhet och skydd

CVA

Ansökan om eller tillstånd till förenkling av fastställandet av belopp som
utgör en del av varors tullvärde

CGU

Ansökan om eller tillstånd till ställande av en samlad garanti, inbegripet
eventuell nedsättning eller ett eventuellt undantag

DPO

Ansökan om eller tillstånd till betalningsanstånd

REP

Ansökan eller beslut om återbetalning av import- eller exporttullbelopp

REM

Ansökan eller beslut om eftergift av import- eller exporttullbelopp

TST

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för tillfällig lagring av
varor

RSS

Ansökan om eller tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje

ACP

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för
tullstatus som unionsvaror

SDE

Ansökan om eller tillstånd till att använda förenklad deklaration

CCL

Ansökan om eller tillstånd till centraliserad klarering
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EIR

Ansökan om eller tillstånd till att upprätta en tulldeklaration genom
registrering av uppgifter i deklarantens bokföring, även för förfarandet
för export

SAS

Ansökan om eller tillstånd till egenbedömning

AWB

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd vägare av bananer

IPO

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för aktiv
förädling

OPO

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för passiv
förädling

EUS

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för
slutanvändning

TEA

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig
införsel

CWP

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för lagring av varor i
ett privat tullager

CW1

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för lagring av varor i
ett allmänt tullager av typ I

CW2

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för lagring av varor i
ett allmänt tullager av typ II

ACT

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd mottagare för TIRförfarande

ACR

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd avsändare för
unionstransitering

ACE

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd mottagare för
unionstransitering

SSE

Ansökan om eller tillstånd till användning av förseglingar av en särskild
typ

TRD

Ansökan om eller tillstånd att använda transiteringsdeklaration med en
reducerad datauppsättning

ETD

Tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument som
tulldeklaration

SE-CL0134 Transportdokument - kod (2/3-1)
Se deklarationshandledningen på tullverket.se.

