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Förteckning över nya respektive ändrade svarskoder
Förteckningen innehåller nya respektive ändringar av redan befintliga svarskoder.
Ändringarna kommer att införas under april och maj 2012 i samband med att valideringarna
träder i kraft. Ändringarna har också gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i
CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 2.9: som kommer att publiceras den 14 april
2012 på tullverket.se.

Nya svarskoder:
Kod
186
187
188
189
471

472
473
474

475

476
477
478
479
480
481

Text
Vid varukod 00 får värdet inte
överstiga 10 000 kr
Tillståndsnummer som börjar med TTA
skall anges
Tillståndsnummer som börjar med TTA
eller TFT skall anges
Dokumentkod fel i förhållande till FF2
kod
Samma dokumentkod angiven flera
gånger
Orimlig kombination av dokumentkoder för en och samma åtgärd
Ogiltig dokumentkod har angivits för
åtgärd 725, Ozonnedbrytande ämnen.
Dokumentkod för åtgärd 725,
Ozonnedbrytande ämnen, ska ev.
dekl, se TARIC. Obligatorisk när
åtgärden saknar tilläggskoder, eller
har tilläggskod 4115 som deklarerats
Deklarerad kod för dokumenttyp, fält
44, ska ej anges för åtgärden i
kombination med deklarerad
tilläggskod
Orimlig kombination av tilläggskod,
fält 33, och kod för dokumenttyp, fält
44
Ogiltig dokumentkod har angivits för
åtgärd 478, Dual use
Dokumentkod för åtgärd 478, Dual
use, ska anges
Ogiltig dokumentkod har angivits för
åtgärd 749, Kvicksilver
Dokumentkod för åtgärd 749,
Kvicksilver, ska anges
Dokumentkod som hör till åtgärd som
inte är relevant för KN-numret har
deklarerats.

Kommentar

Gäller de dokumentkoder, inom
respektive åtgärd i TARIC, som
deklareras för att ange att deklarerade
varor inte omfattas av åtgärden.
Erhålles då man anger fler än en
dokumentkod som hör till åtgärden.
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482
483
661

Dokumentkod för åtgärd 717,
Restriktioner avs. varor/teknik, ska
anges
Ogiltig dokumentkod har angivits för
åtgärd 717, Restriktioner avs.
varor/teknik
Ogiltigt format för deklarerad identitet
i "Bilagda handlingar, identitet"

Kontrollera deklarerat format för
licens-/tillståndsnummer som hör till
åtgärd i TARIC

För följande koder har texten/kommentaren ändrats (ändringarna
markerade med kursiv stil):
Kod
306

Text
Bilagda handlingar ’typ’ ska anges

615

Dubblett av licens/tillstånd ej tillåtet

671

Angiven varukod är felaktig

815

Angiven förmånskod är felaktig

906

Y-kod saknas för åtgärd 479, Farliga
kemikalier, se Taric
Endast en Y-kod för åtgärd 479,
Farliga kemikalier, ska anges
Referensnummer för identifikation ska
anges för Y-kod

907
908

Kommentar
Bilagda handlingar ’typ’ ej deklarerad
eller ytterligare bilagda handlingar ska
deklareras, se Taric
Gäller deklarerad identitet i "Bilagda
handlingar, identitet"
Ex. Om samma tillståndskod och
tillståndsnummer upprepas på en
varupost fås denna svarskod
Formatet kan vara fel, vid import
anges 10-ställig "Taric-kod" och vid
export 8-ställig KN-kod, eller så kan
varukoden inte användas pga. andra
bestämmelser. Ex. Varukod från kap
99 eller 00 fel i förhållande till FF2kod.
Koden finns ej upptagen i Tullverkets
tabell över förmånskoder, koden är ej
tillämplig på angivet ursprungsland,
koden felaktig i förhållande till FF2-kod
eller koden felaktig i förhållande till
ursprungsland och/eller åtgärd i Taric

Gäller bl a åtgärd 479, Farliga
kemikalier

