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Ändringar i TDR310 DDNTA version 18.00 appendix Q2  
 
Dokumentet beskriver de förändringar som gjorts i den nya versionen av DDNTA version 
18.00 i jämförelse med, den från och med den 1 juni gällande, DDNTA version 17.00. 
Dokumentet är avgränsat till att presentera de skillnader som berör meddelanden som 
används i kommunikationen mellan Tullverket och företag. DDNTA version 18.00 börjar gälla 
den 1 december 2014. 
 
KEL 347: NCTS AEO MRA & C501 
Förändringen av villkor C501 rör fälten (CONSIGOR-SECURITY) TRADER.TIN, (CONSIGNEE-SECURITY) 
TRADER.TIN och  CARRIER TRADER.TIN när säkerhetsuppgifter enligt bilaga 30A lämnas i 
deklarationen.  Tidigare har namn- och adress uppgifter var valfria i de fall TIN angetts i 
fältet/datagruppen. I och med att KEL 347 införs så får inte namn- och adress uppgifter anges i de 
fall TIN-nummer angivits. Den nya lydelsen av C501 är: 
 

IF the attribute 'TIN' is present in the data group  
THEN this attribute = cannot be used  
ELSE this attribute = 'R'  
 
Berörda meddelanden:  
IE15, IE29, IE51 
 
KEL 351: Common Transit rules and conditions changes 
Tidigare behövde man för varje nytt land som anslöt sig till NCTS justera berörda regler och villkor 
genom att komplettera med namnet på det anslutande landet. Detta var ett omfattande arbete som 
i och med denna rättning kommer minska då 
 
-hård-kodningen på landkoderna tas bort, alltså att länderna framöver beskrivs mer generellt i  
berörda regler och villkor och istället sker förändringen direkt via berörda kodlistor. 
 
Dessutom införs tre nya tekniska regler (TR0601, TR0630 och TR0635) . 
 
Berörda meddelanden: 
IE015, IE029, IE043, IE051 (C001) 
IE015, IE029, IE043, IE051 (C002) 
IE015, IE029, IE051 (C030) 
IE015, IE029, IE051 (C035) 
IE015, IE029, IE051 (R905)  
IE015, IE029, IE051 (R908) 
IE015, IE029, IE043, IE051 (TR0601) 
IE015, IE029, IE051 (TR0630) 
IE015, IE029, IE051 (TR0635) 
 


