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BILAGA 12-01

Format och koder för de gemensamma uppgiftskraven för registrering av ekonomiska aktörer och andra
personer
INLEDANDE KOMMENTARER

1. Formaten och koderna i denna bilaga är tillämpliga i samband med uppgiftskraven för registrering av ekonomiska
aktörer och andra personer.
2. Avdelning I inkluderar dataelementens format.
3. När informationen för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer som behandlas i bilaga 12-02 till
delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska anges i form av en kod ska kodförteckningen i avdelning II användas.
4. Begreppet ”Typ/Längd” i förklaringen till ett dataelement anger kraven när det gäller datatyp och datalängd. Koderna
för datatyp är följande:
a

alfabetisk

n numerisk
an alfanumerisk kod
Det tal som följer efter denna kod anger tillåten datalängd. Följande gäller:

Om det står två punkter före en längdangivelse, innebär detta att ett dataelement inte har en viss fastställd längd
utan kan ha upp till det antal siffror som anges av längdangivelsen. Ett kommatecken i en datalängd innebär att
dataelementet kan innehålla decimaler; siffran före kommatecknet anger dataelementets totala längd och siffran efter
kommatecknet anger det maximala antalet siffror efter decimalkommat.
Exempel på fältlängd och fältformat:
a1

1 alfabetiskt tecken, fast längd

n2

2 numeriska tecken, fast längd

an3

3 alfanumeriska tecken, fast längd

a..4

Upp till 4 alfabetiska tecken

n..5

Upp till 5 numeriska tecken

an..6 Upp till 6 alfanumeriska tecken
n..7,2 Upp till 7 numeriska tecken, med högst 2 decimaler och en avgränsare utan fastställd plats.

Tullkodex m.m./Genomförandeförordning
Förordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, bilaga 12-01
2
Uppdaterad: 2017-06-20

AVDELNING I

Format för de gemensamma uppgiftskraven för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer

D.E.
nr

Dataelementets format
(Typ/Längd)

Dataelementets namn

Kodförteck
ning i av
Kardinalitet
delning II
(Ja/Nej)

1

Eori-nummer

an..17

Nej

1x

2

Personens fullständiga
namn

an..512

Nej

1x

3

Etableringsadress/bostads
adress

Gatuadress: an..70
Postnummer: an..9
Ort: an..35
Landkod: a2

Nej

1x

4

Etablering i unionens
tullområde

n1

Ja

1x

5

Registreringsnummer för
mervärdesskatt

Landkod: a2
Registreringsnummer för
mervärdesskatt an..15

Nej

99x

6

Rättslig form

an..50

Nej

1x

7

Kontaktuppgifter

Kontaktpersonens namn:
an..70
Gatuadress: an..70
Postnummer: an..9
Ort: an..35
telefonnummer: an..50
faxnummer: an..50
E-postadress an..50

Nej

9x

8

Unikt identitetsnummer i
ett tredjeland

an..17

Nej

99x

9

Samtycke till att person n1
uppgifter enligt punkterna
1, 2 och 3 får lämnas ut

Ja

1x

10

Namn i kortform

an..70

Nej

1x

11

Etableringsdatum

n8 (ååååmmdd)

Nej

1x

12

Typ av person

n1

Ja

1x

13

Huvudsaklig ekonomisk
verksamhet

an4

Ja

1x

14

Datum när Eori-numret
börjar gälla

n8 (ååååmmdd)

Nej

1x

15

Datum när Eori-numret
upphör att gälla

n8 (ååååmmdd)

Nej

1x

Anmärkningar

Eori-numrets struktur anges i av
delning II.

Den landkod som anges i avdel
ning II för landkoden i dataele
ment 1 Eori-nummer ska använ
das

Formatet för registreringsnumret
för mervärdesskatt anges i arti
kel 215 i rådets direktiv
2006/112/EG om ett gemensamt
system för mervärdesskatt.
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AVDELNING II

Koder för de gemensamma uppgiftskraven för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer
KODER
1. INLEDNING

Denna avdelning innehåller de koder som ska användas för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer.
2. KODER

1

Eori-nummer

Eori-numret har följande struktur:
Fält

Innehåll

Format

1

Identifierare för medlemsstaten (landkod)

a2

2

Unikt identifieringsnummer i en medlemsstat

an..15

Unionens alfabetiska koder för länder och territorier baseras på gällande ISO alfa 2-koder (a2) i den mån de är
förenliga med kraven i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med ickemedlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier. Kommissionen offentliggör
regelbundet förordningar om uppdatering av förteckningen över landkoder.
4

Etablering i unionens tullområde

0. Ej etablerad i unionens tullområde
1. Etablerad i unionens tullområde
9

Samtycke till att personuppgifter enligt punkterna 1, 2 och 3 får lämnas ut

0. Får ej offentliggöras
1. Får offentliggöras
12 Typ av person
Följande koder ska användas:
1. Fysisk person
2. Juridisk person
3. Sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan
att vara juridisk person.
13 Huvudsaklig ekonomisk verksamhet
Huvudsaklig ekonomisk verksamhet med fyra siffror enligt statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen
(Nace; Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006) som förtecknas i den berörda medlemsstatens
företagsregister.

Förordning 2017/989.

