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Uppdaterad:

Förordning 2016/341, bilaga 1

[1661]

BILAGA 1
TABELLFÖRKLARING

Kolumnrubriker
Bilaga B
matrisko
lumner

Deklarationer/anmälningar, underrättelser och
meddelanden/bevis för tullstatus som
unionsvaror

IT-system som avses i bilagan
till genomförandebeslut
2014/255/EU

Uppgiftskrav i denna förord
ning för övergångsperioden

A1

Summarisk utförseldeklaration

AES

bilaga 9 – tillägg A

A2

Summarisk utförseldeklaration – Express AES
försändelser

bilaga 9 – tillägg A

A3

Anmälan om återexport

—

B1

Exportdeklaration och deklaration om AES
återexport

bilaga 9 – tillägg C1

B2

Särskilt förfarande – förädling – deklara Nationellt system för sär
tion för passiv förädling
skilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

B3

Deklaration för lagring i tullager av unio Nationellt system för sär
nsvaror
skilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

B4

Deklaration för avsändning av varor i sam Nationella
band med handel med särskilda skatteom
råden

—

C1

Förenklad exportdeklaration

bilaga 9 – tillägg A

C2

Anmälan till tullen av varors ankomst vid Nationellt exportsystem
registrering i deklarantens bokföring eller i (EXP)
samband med att tulldeklarationer inges
före anmälan av varornas ankomst vid ex
port

—

D1

Särskilt förfarande – transiteringsdeklara NCTS-uppdatering
tion

bilaga 9 – tillägg C1
och tillägg C2

D2

Särskilt förfarande – Transiteringsdeklara NCTS-uppdatering
tion med reducerad datauppsättning –
(järnvägs-, luft- och sjötransport)

—

D3

Särskilt förfarande – Transitering – An Nationella
vändning av ett elektroniskt transportdo
kument som tulldeklaration – (lufttran
sport och sjötransport)

—

E1

Bevis för tullstatus som unionsvaror PoUS
(T2L/T2LF)

bilaga 9 – tillägg C1

E2

Manifest för tulländamål

—

F1a

Summarisk införseldeklaration – Sjötrans ICS2
port och transport på inre vattenvägar –
Fullständig datauppsättning

AES

AES

PoUS och nationella för
godkända utfärdare

bilaga 9 – tillägg A
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Bilaga B
matrisko
lumner

Deklarationer/anmälningar, underrättelser och
meddelanden/bevis för tullstatus som
unionsvaror

IT-system som avses i bilagan
till genomförandebeslut
2014/255/EU

Uppgiftskrav i denna förord
ning för övergångsperioden

F1b

Summarisk införseldeklaration – Sjötrans ICS2
port och transport på inre vattenvägar –
Partiell datauppsättning som inges av
fraktföraren

—

F1c

Summarisk införseldeklaration – Sjötrans ICS2
port och transport på inre vattenvägar –
Partiell datauppsättning som tillhandahålls
av en person enligt artikel 127.6 i kodexen
och i enlighet med artikel 112.1 första
stycket

—

F1d

Summarisk införseldeklaration – Sjötrans ICS2
port och transport på inre vattenvägar –
Partiell datauppsättning som tillhandahålls
av en person enligt artikel 127.6 i kodexen
och i enlighet med artikel 112.1 andra
stycket

—

F2a

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt ICS2
(allmän) – Fullständig datauppsättning

bilaga 9 – tillägg A

F2b

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt ICS2
(allmän) – Partiell datauppsättning som in
ges av fraktföraren

—

F2c

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt ICS2
(allmän) – Partiell datauppsättning som
tillhandahålls av en person enligt arti
kel 127.6 i kodexen och i enlighet med ar
tikel 113.1

—

F2d

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt ICS2
(allmän) – Minimidatauppsättning som ska
inges före lastning, i samband med situa
tioner som definieras i artikel 106.1 andra
stycket och i enlighet med artikel 113.1

—

F3a

Summarisk införseldeklaration – Express ICS2
försändelser – Fullständig datauppsättning

bilaga 9 – tillägg A

F3b

Summarisk införseldeklaration – Express ICS2
försändelser – Minimidatauppsättning som
ska inges före lastning i samband med si
tuationer som definieras i artikel 106.1
andra stycket

—

F4a

Summarisk införseldeklaration – Postför ICS2
sändelser – Fullständig datauppsättning

—

F4b

Summarisk införseldeklaration – Postför ICS2
sändelser – Partiell datauppsättning som
inges av fraktföraren

—

Tullkodex m.m./Övergångsförordning

3
Uppdaterad:

Förordning 2016/341, bilaga 1

Bilaga B
matrisko
lumner

Deklarationer/anmälningar, underrättelser och
meddelanden/bevis för tullstatus som
unionsvaror

IT-system som avses i bilagan
till genomförandebeslut
2014/255/EU

Uppgiftskrav i denna förord
ning för övergångsperioden

F4c

Summarisk införseldeklaration – Postför ICS2
sändelser – Minimidatauppsättning som
ska inges före lastning i samband med si
tuationer som definieras i artikel 106.1
andra stycket (1) och i enlighet med arti
kel 113.2

—

F4d

Summarisk införseldeklaration – Postför ICS2
sändelser – Partiell datauppsättning på be
hållarnivå som inges före lastning i sam
band med situationer som definieras i arti
kel 106.1 andra stycket och i enlighet med
artikel 113.2

—

F5

Summarisk införseldeklaration – Väg och ICS2
järnväg

bilaga 9 – tillägg A

G1

Meddelande om omdestinering

ICS2

bilaga 9 – tillägg A

G2

Anmälan om ankomst

Nationellt system för anmä —
lan av ankomst (AN) och
ICS2

G3

Anmälan till tullen av varors ankomst

Nationellt system för anmä —
lan av varor (PN)

G4

Deklaration för tillfällig lagring

Nationellt system för tillfäl
lig lagring (TS)

—

G5

Ankomstmeddelande vid befordran av va Nationellt system för tillfäl
ror i tillfällig lagring
lig lagring (TS)

—

H1

Deklaration för övergång till fri omsätt Nationellt importsystem
ning och Särskilt förfarande – särskild an (IMP)
vändning – deklaration för slutanvändning

bilaga 9 – tillägg C1

H2

Särskilt förfarande – lagring – deklaration Nationellt system för sär
för lagring i tullager
skilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

H3

Särskilt förfarande – särskild användning – Nationellt system för sär
deklaration för tillfällig införsel
skilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

H4

Särskilt förfarande – förädling – deklara Nationellt system för sär
tion för aktiv förädling
skilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

H5

Deklaration för införsel av varor i sam Nationellt importsystem
band med handel med särskilda skatteom (IMP)
råden

—

H6

Tulldeklaration i posttrafik för övergång Nationellt importsystem
till fri omsättning
(IMP)

—

DV 1 bilaga (endast för de
klarationen för övergång till
fri omsättning)
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Bilaga B
matrisko
lumner

Deklarationer/anmälningar, underrättelser och
meddelanden/bevis för tullstatus som
unionsvaror

IT-system som avses i bilagan
till genomförandebeslut
2014/255/EU

I1

Förenklad importdeklaration

Nationellt importsystem
(IMP)

I2

Anmälan till tullen av varors ankomst vid Nationellt importsystem
registrering i deklarantens bokföring eller i (IMP)
samband med att tulldeklarationer inges
före anmälan av varornas ankomst vid im
port

(1) Den minsta uppsättningen uppgifter före lastning motsvarar uppgifterna i CN23-deklarationen.

Uppgiftskrav i denna förord
ning för övergångsperioden

bilaga 9 – tillägg A
—

