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BILAGA 9
[1669]

1.

Tillägg A

Inledande anmärkningar till tabellerna

Anmärkning 1. Allmänt
1.1 Den summariska deklaration som ska inges för varor som förs in i eller ut ur unionens tullområde ska
innehålla de uppgifter som beskrivs i tabellerna 1–5 för respektive situation eller transporttyp. Den begäran
om omdestinering som ska göras när ett aktivt transportmedel som förs in i unionens tullområde först
anländer till ett tullkontor i en medlemsstat som inte angivits i den summariska införseldeklarationen omfattar
de uppgifter som anges i tabell 6.
1.2 Tabellerna 1–7 innehåller samtliga dataelement som krävs för de berörda förfarandena, deklarationerna och
begäran om omdestinering. De ger en översikt över kraven för olika förfaranden, deklarationer och begäran om
omdestinering.
1.3 Kolumnernas rubriker är självförklarande och hänvisar till dessa förfaranden och deklarationer.
1.4 Ett ”X” i en cell i en av tabellerna innebär att det berörda dataelementet för det förfarande eller den deklaration
som beskrivs i den berörda kolumnens rubrik ska anges för respektive varupost. Ett ”Y” i en cell i en av
tabellerna innebär att det berörda dataelementet för det förfarande eller den deklaration som beskrivs i den
berörda kolumnens rubrik ska anges för respektive deklaration. Ett ”Z” i en cell i en av tabellerna innebär att
det berörda dataelementet för det förfarande eller den deklaration som beskrivs i den berörda kolumnens
rubrik ska anges för respektive transportdokument. En kombination av ”X”,”Y” och ”Z” innebär att det berörda
dataelementet för det förfarande eller den deklaration som beskrivs i den berörda kolumnens rubrik kan
begäras för alla berörda nivåer.
1.5 De beskrivningar och anmärkningar i avsnitt 4 som rör summariska införsel- och utförseldeklarationer,
förenklade förfaranden och begäran om omdestinering ska tillämpas för de dataelement som avses i
tabellerna 1–7.
Anmärkning 2. Tulldeklaration som används som en summarisk deklaration
2.1. Om en tulldeklaration enligt artikel 162 i kodexen används som summarisk deklaration i enlighet med
artikel 130.1 i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt
tillägg C1 eller tillägg C2 innehålla de uppgifter som anges i kolumnen ”Summarisk införseldeklaration” i
tabellerna 1–4.
Om en tulldeklaration enligt artikel 166 i kodexen används som summarisk deklaration i enlighet med
artikel 130.1 i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt
tabell 7 innehålla de uppgifter som anges i kolumnen ”Summarisk införseldeklaration” i tabellerna 1–4.
2.2. Om en tulldeklaration enligt artikel 162 i kodexen uppvisas av en godkänd ekonomisk aktör enligt
artikel 38.2 b i kodexen och används som summarisk deklaration i enlighet med artikel 130.1 i kodexen, ska
deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tillägg C1 eller tillägg C2
innehålla uppgifterna som anges i kolumnen ”AEO Summarisk införseldeklaration” i tabell 5.
Om en tulldeklaration enligt artikel 166 i kodexen uppvisas av en godkänd ekonomisk aktör enligt
artikel 38.2 b i kodexen och används som summarisk deklaration i enlighet med artikel 130.1 i kodexen, ska
deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet i tabell 7 innehålla uppgifterna som
anges i kolumnen ”AEO Summarisk införseldeklaration” i tabell 5.
Anmärkning 3. Tulldeklaration vid export
3.1. Om en tulldeklaration enligt artikel 162 i kodexen krävs i enlighet med artikel 263.3 a i kodexen, ska
deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tillägg C1 eller tillägg C2
innehålla de uppgifter som anges i kolumnen ”Summarisk utförseldeklaration” i tabellerna 1 och 2.
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Om en tulldeklaration enligt artikel 166 i kodexen krävs i enlighet med artikel 263.3 a i kodexen, ska
deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tabell 7 innehålla de uppgifter
som anges i kolumnen 'Summarisk utförseldeklaration' i tabellerna 1 och 2.
Anmärkning 4. Andra särskilda omständigheter när det gäller summariska utförsel- och införseldeklarationer och
särskilda typer av godstrafik. Anmärkning till tabellerna 2–4.
4.1. Kolumnerna ”Summarisk utförseldeklaration – expressförsändelser” och ”Summarisk införseldeklaration –
expressförsändelser” i tabell 2 omfattar de nödvändiga uppgifter som ska lämnas elektroniskt till
tullmyndigheterna för riskanalys före avgång eller ankomst av expressförsändelser. Postväsendet kan välja att
för riskanalys före avgång eller ankomst av postförsändelser elektroniskt lämna de uppgifter som omfattas av
dessa kolumner i tabell 2 till tullmyndigheterna.
4.2. I denna bilaga avses med expressförsändelse en enskild försändelse som fraktas med hjälp av en integrerad
tjänst med påskyndad/tidsbestämd hämtning, transport, tullklarering och leverans av paket samtidigt som man
följer sådana försändelser och håller kontroll över dem under hela leveransen.
4.5. Tabellerna 3 och 4 innehåller de uppgifter som krävs för summariska införseldeklarationer i samband med
väg- och järnvägstransport.
4.6. Tabell 3 för vägtransport är också tillämplig vid multimodal transport, om inte annat anges i avsnitt 4.
Anmärkning 5. Förenklade förfaranden
5.1. De deklarationer för förenklade förfaranden som avses i artikel 166 i kodexen ska innehålla de uppgifter som
beskrivs i tabell 7.
5.2. Det minskade formatet för vissa dataelement vid förenklade förfaranden får inte begränsa eller påverka kraven
i tilläggen CI och D1, särskilt när det gäller uppgifter som ska lämnas i kompletterande deklarationer.

2.

Uppgiftskrav för summariska införsel- och utförseldeklarationer

2.1 Luftfart, sjöfart, inre vattenvägar och andra transportsätt eller situationer som inte omfattas av tabellerna 2–4 – Tabell 1
Summarisk utförseldeklara
tion
(se anm. 3.1)

Summarisk införseldeklara
tion
(se anm. 2.1)

Y

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Avsändare

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Namn

Antal stycken

Person som inger den summariska deklarationen
Mottagare
Fraktförare
Part som ska underrättas
Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid
gränspassagen

Z
X/Y
Z
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Namn

Summarisk utförseldeklara
tion
(se anm. 3.1)

Summarisk införseldeklara
tion
(se anm. 2.1)

Transportens referensnummer

Z

Kod för första ankomstplats

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplat
sen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Y
Z

Utförseltullkontor

Y

Varornas förvaringsplats

Y

Lastningsplats

X/Y

Kod för lossningsplats

X/Y

Varubeskrivning

X

X

Kollislag (kod)

X

X

Antal kollin

X

X

Märken

X/Y

X/Y

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten
sker i containrar

X/Y

X/Y

Varupostnummer

X

X

Varukod

X

X

X/Y

X/Y

X

X

Förseglingsnummer

X/Y

X/Y

Kod för betalningssätt för transportavgifter

X/Y

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

Y

Bruttovikt (kg)
FN-kod för farligt gods

Kod för efterföljande införseltullkontor

Z
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2.2. Expressförsändelser–Tabell 2

Namn

Summarisk utförseldeklara
tion–Expressförsändelser
(se anm. 3.1 och 4.1–4.3)

Summarisk införseldeklara
tion–Expressförsändelser
(se anm. 2.1 och 4.1–4.3)

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Unikt referensnummer för sändningen
Transportdokumentnummer
Avsändare
Person som inger den summariska deklarationen
Mottagare
Fraktförare

Z

Transportens referensnummer

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplat
sen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Z

Utförseltullkontor

Y

Varornas förvaringsplats

Y

Lastningsplats

Y

Kod för lossningsplats
Varubeskrivning

Y

X/Y
X

X

Varupostnummer

X

X

Varukod

X

X

X/Y

X/Y

X

X

X/Y

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

Y

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten
sker i containrar

Bruttovikt (kg)
FN-kod för farligt gods
Kod för betalningssätt för transportavgifter

Kod för efterföljande införseltullkontor

Z
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2.3. Vägtransport – Uppgifter för summarisk införseldeklaration – Tabell 3
Namn

Antal stycken

Väg – Summarisk införseldeklaration
(se anm. 2.1)

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Avsändare

X/Y

Person som inger den summariska deklarationen

Y

Mottagare

X/Y

Fraktförare

Z

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Z

Kod för första ankomstplats

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Z

Lastningsplats

X/Y

Kod för lossningsplats

X/Y

Varubeskrivning

X

Kollislag (kod)

X

Antal kollin

X

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

X/Y

Varupostnummer

X

Varukod

X

Bruttovikt (kg)

X/Y

Kod för betalningssätt för transportavgifter

X/Y

FN-kod för farligt gods

X

Förseglingsnummer

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y
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2.4. Järnvägstransport – Uppgifter för summarisk införseldeklaration – Tabell 4
Namn

Antal stycken

Järnväg – Summarisk införseldeklaration
(se anm. 2.1)

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Avsändare

X/Y

Person som inger den summariska införseldeklarationen

Y

Mottagare

X/Y

Fraktförare

Z

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Z

Transportens referensnummer

Z

Kod för första ankomstplats

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Z

Lastningsplats

X/Y

Kod för lossningsplats

X/Y

Varubeskrivning

X

Kollislag (kod)

X

Antal kollin

X

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

X/Y

Varupostnummer

X

Varukod

X

Bruttovikt (kg)

X/Y

Kod för betalningssätt för transportavgifter

X/Y

FN-kod för farligt gods

X

Förseglingsnummer

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y
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2.5. Godkända ekonomiska aktörer (AEO) – Minskade uppgiftskrav för summariska införseldeklarationer – Tabell 5

Namn

Summarisk införseldeklaration
(se anm. 2.2)

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Avsändare

X/Y

Person som inger den summariska deklarationen

Y

Mottagare

X/Y

Fraktförare

Z

Part som ska underrättas

X/Y

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Z

Transportens referensnummer

Z

Kod för första ankomstplats

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Z

Utförseltullkontor
Lastningsplats

X/Y

Varubeskrivning

X

Antal kollin

X

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

X/Y

Varupostnummer

X

Varukod

X

Deklarationsdatum

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

Kod för efterföljande införseltullkontor

Z
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2.6. Uppgiftskrav för begäran om omdestinering – Tabell 6
Namn

3.

Transportsätt vid gränsen

Z

Identifiering av transportmedlet vid gränspassage

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landskod för det deklarerade införseltullkontoret

Z

Person som begär omdestinering

Z

MRN

X

Varupostnummer

X

Kod för första ankomstplats

Z

Faktisk första ankomstplats

Z

Uppgiftskrav för förenklad deklaration – Tabell 7
Förenklad deklaration export
(Se anm. 3.1)

Förenklad deklaration import
(Se anm. 2.1)

Deklaration

Y

Y

Antal stycken

Y

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X

X

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Avsändare/exportör

X/Y

Namn

Mottagare

X/Y

Deklarant/ombud

Y

Y

Kod för deklarant/ombuds status

Y

Y

Valutakod

X

Utförseltullkontor

Y

Varubeskrivning

X

X

Kollislag (kod)

X

X

Antal kollin

X

X

X/Y

X/Y

Märken
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Namn

Förenklad deklaration export
(Se anm. 3.1)

Förenklad deklaration import
(Se anm. 2.1)

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten
sker i containrar

X/Y

Varupostnummer

X

X

Varukod

X

X

Bruttovikt (kg)

X

Förfarande

X

X

Nettovikt (kg)

X

X

Varans pris

X

Referensnummer för registrering i deklarantens bokför
ing

X

X

Tillståndsnummer

X

X

Ytterligare upplysningar

4.

X

Deklarationsdatum

Y

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Y

Förklarande anmärkningar till dataelement.
MRN
Begäran om omdestinering: Sändningens referensnummer (MRN) är ett alternativ till följande två dataelement som
ska lämnas:
— Identifiering av transportmedlet vid passerande av gränsen.
— Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet.
Deklaration
Ange de koder som anges i tillägg D1 när det gäller fält 1, första och andra delfältet, i det administrativa enhetsdo
kumentet (nedan kallat ”enhetsdokumentet”).
Antal stycken (1)
Totalt antal varuposter som anges i deklarationen eller i den summariska deklarationen.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 5]
Unikt referensnummer för sändningen
Ett unikt nummer som tilldelas varor i samband med införsel, import, utförsel och export.
Världstullorganisationens (WCO) koder (ISO 15459) eller motsvarande ska användas.
Summariska deklarationer: ett alternativ till transportdokumentnummer om ett sådant nummer saknas.
Förenklade förfaranden: uppgiften kan lämnas om den är tillgänglig.
Denna uppgift ger en koppling till andra användbara informationskällor.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 7]

(1) Skapas automatiskt av datorsystem.
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Transportdokumentnummer
En hänvisning till det transportdokument som omfattar varutransporten in i eller ut ur tullområdet. Om den
person som lämnar in den summariska införseldeklarationen inte är samma person som fraktföraren ska även
fraktförarens transportdokumentnummer anges.
Det innefattar en kod för typ av transportdokument, i enlighet med tillägg D1, följd av det berörda dokumentets
identifieringsnummer.
Detta är ett alternativ till det unika referensnumret för sändningar [UCR] när ett sådant nummer inte är tillgängligt.
Det ger en koppling till andra användbara informationskällor.
Summariska utförseldeklarationer för proviant och delar till fartyg och luftfartyg: fakturanummer eller nummer på
lastspecifikation.
Summariska införseldeklarationer för vägtransport: För vägtransporter ska dessa uppgifter lämnas i den
utsträckning de finns tillgängliga, och de får inbegripa hänvisningar till TIR-carneten och CMR-fraktsedeln.

Avsändare
Avsändare av varor enligt vad beställaren av transporten anger i transportavtalet.
Summariska utförseldeklarationer: Denna uppgift måste anges om det inte rör sig om samma person som inger den
summariska deklarationen. Denna uppgift ska anges i form av avsändarens Eori-nummer, om det numret är
tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Om avsändarens Eori-nummer inte är
tillgängligt ska avsändarens fullständiga namn och adress anges. När de uppgifter som krävs för en summarisk
utförseldeklaration ingår i tulldeklarationen i enlighet med artikel 182b.3 i kodexen och artikel 263.3 a i den här
förordningen ska uppgiften motsvara ”Avsändare/exportör” i den tulldeklarationen.
När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan
denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för
unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen.
Numret har följande struktur:
Fält

1

Innehåll

Fälttyp

Tredjelandets identitetskod (ISO alfa 2- Alfabetisk 2
landkod)

Format

a2

Exempel

US
JP
CH

2

Unikt identifieringsnummer i ett tredje Alfanumerisk
land
upp till 15

An..15

1234567890ABCDE
AbCd9875F
pt20130101aa

Exempel: ”US1234567890ABCDE” för en avsändare i Förenta staterna (landkod: US) vars unika identifi
eringsnummer är 1234567890ABCDE. ”JPAbCd9875F” för en avsändare i Japan (landkod: JP) vars unika identifi
eringsnummer är AbCd9875F. ”CHpt20130101aa”för en avsändare i Schweiz (landkod: CH) vars unika identifi
eringsnummer är pt20130101aa.
Tredjelandets identitetskod: Europeiska unionens bokstavskoder för länder och territorier baseras på den gällande
ISO alfa 2-normen (a2) i den utsträckning som den är förenlig med de landskoder som fastställts i enlighet med
artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapssta
tistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1).
(1) EUT L 152, 16.6.2009, s. 23.
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När en avsändares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska avsändarens namn och
adress inte anges.
Summariska införseldeklarationer: Denna uppgift ska anges i form av avsändarens Eori-nummer, om det numret är
tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Om avsändarens Eori-nummer inte är
tillgängligt ska avsändarens fullständiga namn och adress anges.
När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan
denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för
unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen.
Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i denna
förklarande anmärkning.
När en avsändares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska avsändarens namn och
adress inte anges.

Avsändare/exportör

Den part som gör exportdeklarationen – eller för vars räkning den görs – och som är ägare av varorna
eller har liknande förfoganderätt över varorna vid den tidpunkt då deklarationen godtas.
Ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om avsändaren/
exportören inte har ett Eori-nummer, kan tullförvaltningen tilldela denne ett tillfälligt nummer för deklarationen i
fråga.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 2]

Person som inger den summariska deklarationen
Denna uppgift ska anges i form av Eori-numret för den person som inger den summariska deklarationen; denna
persons namn och adress ska inte anges.
Summariska införseldeklarationer: en av de personer som anges i artikel 127.4 i kodexen.
Summariska utförseldeklarationer: den part som anges i artikel 271.2 i kodexen. Denna uppgift ska inte lämnas om
varorna i enlighet med artikel 263.1 i kodexen omfattas av en tulldeklaration.
Obs: Dessa uppgifter är nödvändiga för att identifiera den person som har ansvar för att inge deklarationen.
Person som begär omdestinering:
Begäran om omdestinering: Den person som begär omdestinering vid införsel. Denna uppgift ska anges i form av
Eori-numret för den person som inger begäran om omdestinering; denna persons namn och adress ska inte anges.

Mottagare:
Den part till vilken varorna sänds.
Summariska utförseldeklarationer: I de fall som avses i artikel 215.2 tredje stycket i genomförandeförordning (EU)
2015/2447 ska denna uppgift i form av mottagarens fullständiga namn och adress lämnas om den är tillgänglig.
När varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement är mottagaren okänd, och uppgifterna
om mottagaren ska ersättas med följande kod i fält 44 i exportdeklarationerna:
Rättslig grund

Tillägg A

Fråga

Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband 44
med summariska utförseldeklarationer då uppgifter om
mottagaren saknas.

Fält

Kod

30600
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Detta ska anges i form av mottagarens Eori-nummer, om detta nummer är tillgängligt för den person som inger
den summariska deklarationen. Om mottagarens Eori-nummer inte är tillgängligt ska mottagarens fullständiga
namn och adress anges.
När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan
denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för
unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen.
Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den
förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.
När en mottagares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska mottagarens namn och
adress inte anges.
Summariska införseldeklarationer: Denna uppgift måste anges om det inte rör sig om samma person som inger den
summariska deklarationen. När varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement är
mottagaren okänd, och uppgifterna om mottagaren ska ersättas med följande kod 10600:
Rättslig grund

Tillägg A

Fråga

Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband
med summariska införseldeklarationer då uppgifter om
mottagaren saknas.

Kod

10600

När denna uppgift krävs ska den anges i form av mottagarens Eori-nummer, om det numret är tillgängligt för den
person som inger den summariska deklarationen. Om mottagarens Eori-nummer inte är tillgängligt ska
mottagarens fullständiga namn och adress anges.
När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan
denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för
unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen.
Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den
förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.
När en mottagares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska mottagarens namn och
adress inte anges.

Deklarant/ombud
Denna uppgift är nödvändig om det inte rör sig om avsändaren/exportören vid export eller mottagaren vid import.
Detta ska anges som Eori-nummer för deklaranten/ombudet.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 14]

Kod för deklarant/ombuds status
Kod som betecknar deklaranten eller ombudets status. De koder som ska användas anges i bilaga 38 när det gäller
fält 14 i enhetsdokumentet.

Fraktförare
Denna uppgift ska inte anges om det rör sig om samma person som inger den summariska införseldeklarationen,
utom i de fall då lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av
unionen. I dessa fall kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda
tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen
om ”Summariska utförseldeklarationer” i den förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.
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Om det rör sig om en annan person än den som inger den summariska införseldeklarationen ska denna uppgift
anges i form av fraktförarens fullständiga namn och adress.
Denna uppgift ska anges i form av fraktförarens Eori-nummer eller ett unikt identifieringsnummer i ett tredjeland
— när detta nummer är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen,
och/eller
— när det är fråga om sjötransport, transport på inre vattenvägar eller lufttransport.
Den ska anges i form av fraktförarens Eori-nummer, om fraktförarens system är anslutet till tullens system och
fraktföraren önskar få någon av de underrättelser som avses i artikel 185.3 eller i artikel 187.2 i genomförande
förordning (EU) 2015/2447.
När en fraktförares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska fraktförarens namn
och adress inte anges.

Part som ska underrättas
Part som ska underrättas vid ankomsten av importerade varor. Denna uppgift ska anges i tillämpliga fall. Den ska
anges i form av Eori-numret för den part som ska underrättas, om detta nummer är tillgängligt för den person som
inger den summariska deklarationen. Om Eori-numret för den part som ska underrättas inte är tillgängligt ska
denna parts fullständiga namn och adress anges.
När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan
denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för
unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen.
Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den
förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.
När Eori-numret eller det unika identifieringsnumret i ett tredjeland för den part som ska underrättas anges, ska
denna parts namn och adress inte anges. Summarisk införseldeklaration:
Summarisk införseldeklaration: m varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement, där
kod 10600 anges i stället för uppgifter om mottagaren, ska uppgift om part som ska underrättas alltid lämnas.
Summarisk exportdeklaration: Om varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement, där
mottagaren inte anges, ska uppgift om part som ska underrättas alltid anges i fältet för ”mottagare” i stället för
mottagaruppgifterna. Om en exportdeklaration innehåller uppgifter för den summariska exportdeklarationen anges
kod 30600 i fält 44 i den berörda exportdeklarationen.

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen
Det aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid passerandet av en gräns till unionens tullområde.
Definitionerna i bilaga 37 när det gäller fält 18 i enhetsdokumentet ska användas för identitet. För sjötransport och
transport på inre vattenvägar ska IMO-nummer för identifiering av fartygstyp eller ENI-kod (unikt europeiskt
identifieringsnummer för fartyg) anges. För lufttransport bör inga uppgifter anges.
Koderna i tillägg D1 när det gäller fält 21 i enhetsdokumentet ska användas för nationalitet om den informationen
inte finns i uppgifterna om identiteten.
Järnvägstransport: Vagnsnumret ska anges.
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Identifiering av transportmedlet vid gränspassage
Begäran om omdestinering: Denna uppgift ska lämnas i form av IMO-nummer för identifiering av fartyg, ENInummer eller IATA-flightnummer för sjötransport, transport på inre vattenvägar respektive lufttransport.
För lufttransport ska code-sharepartnernas flightnummer anges i situationer där luftfartygets operatör transporterar
varor i ett code-sharingarrangemang med partner.

Transportens referensnummer (1) (1)
Identifikation av transportmedlets färd, till exempel färdnummer, flightnummer, turnummer, om tillämpligt.
För lufttransport ska code-sharepartnernas flightnummer anges i situationer där luftfartygets operatör transporterar
varor i ett code-sharingarrangemang med partner.
Järnvägstransport: Tågnumret ska anges. Detta dataelement ska anges vid multimodal transport, om tillämplig.

Kod för första ankomstplats
Identifikation av första ankomstplats i tullområdet. Det gäller en hamn vid sjötransport, en flygplats vid
lufttransport och en gränspost vid vägtransport.
Koden ska ha följande mönster: UN/LOCODE (an..5) + nationell kod (an..6).
Väg- och järnvägstransport: Koden skal ha det mönster som anges för tullkontor i tillägg D1.
Begäran om omdestinering: koden för det deklarerade tullkontoret för den första införseln måste anges.

Faktisk första ankomstplats
Begäran om omdestinering: koden för det faktiska tullkontoret för den första införseln måste anges.

Landskod för det deklarerade införseltullkontoret
Begäran om omdestinering: Koderna i tillägg D1 när det gäller fält 2 i enhetsdokumentet ska användas.

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet
För datum och tid/planerat datum och planerad tid för transportmedlets ankomst till första flygplats (vid
lufttransport), första gränspost (vid vägtransport) och första hamn (vid sjötransport) ska kod 8
(CCYYMMDDHHMM) användas. Den lokala tiden på ankomstplatsen ska anges.
Begäran om omdestinering: Detta ska begränsas till datum. Kod n8 (ÅÅÅÅMMDD) ska användas.

Landkoder i ruttordning
Identifikation i kronologisk ordning av länder genom vilka varor transporteras mellan det ursprungliga
avgångslandet och det slutliga destinationslandet. Detta innefattar varornas ursprungliga avgångsländer och
slutdestinationsländer. Koderna i tillägg D1 när det gäller fält 2 i enhetsdokumentet ska användas. Denna
information ska lämnas i den utsträckning den är känd.
(1) Uppgift ska lämnas i relevanta fall.
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Summariska utförseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser: Endast det slutliga destinationslandet
för varorna ska anges.
Summariska införseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser: Endast det ursprungliga avgångslandet
för varorna ska anges.

Valutakod
Koden i tillägg D1 när det gäller fält 22 i enhetsdokumentet för den valuta i vilken fakturan har upprättats.
Denna information ska vid behov användas vid beräkningen av importtull tillsammans med informationen i fältet
för ”Varans pris”.
Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid import, om villkoren i
tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande
deklarationen.
[Ref.: [enhetsdokumentet, fält 22 och 44]

Transportsätt vid gränsen
Summarisk införseldeklaration: Transportsätt motsvarande det aktiva transportmedel i vilket varorna förväntas
föras in i unionens tullområde. Vid kombinerad transport ska reglerna i tillägg CI, förklarande anmärkning till
fält 21 gälla.
Om luftfrakt transporteras med andra transportsätt än flyg ska det andra transportsättet anges.
Koderna 1, 2, 3, 4, 7, 8 eller 9 enligt tillägg D1 när det gäller fält 25 i enhetsdokumentet ska användas.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 25]

Utförseltullkontor
Koden i tillägg D1 när det gäller fält 29 i enhetsdokumentet för det planerade utförseltullkontoret.
Summariska utförseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser:
Denna uppgift behöver inte lämnas när den automatiskt och otvetydigt kan härledas från andra uppgifter som
aktören lämnar.

Varornas förvaringsplats (1)
Den exakta platsen där godset kan undersökas.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 30]

Lastningsplats (2)
Namn på hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats där varorna lastas på de transportmedel
som används för frakten, inbegripet det land där platsen är belägen.
(1) Uppgift ska lämnas i relevanta fall.
(2) I kodform, om möjligt.
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Summariska införseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser:
Denna uppgift behöver inte lämnas när den automatiskt och otvetydigt kan härledas från andra uppgifter som
aktören lämnar.
Väg- och järnvägstransport: Kan vara den plats där varorna övertas enligt transportavtalet eller TIR-avgångstull
kontoret.

Lossningsplats (1)
Namn på hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats där varorna lossas från de transportmedel
som används för frakten, inbegripet det land där platsen är belägen.
Väg- och järnvägstransport: Om koden inte är tillgänglig ska platsens namn anges med största möjliga precision.
Obs.: Denna uppgift ger värdefull information om genomförandet av tullförfaranden.

Varubeskrivning
Summariska deklarationer: En beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna ska
kunna identifiera varorna. Allmänna ord, som 'samlastning', 'allmän last' eller 'delar', godtas inte. Kommissionen
kommer att offentliggöra en förteckning över sådana allmänna termer. Denna information är inte nödvändig om
varukoden anges.
Förenklade förfaranden: en beskrivning för tulltaxeringsändamål.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]

Kollislag (kod)
Koden i tillägg D1 när det gäller fält 31 i enhetsdokumentet för det planerade utförseltullkontoret.

Antal kollin
Antal enskilda varuposter som förpackats på sådant sätt att de inte kan delas utan att kollina först packas upp, eller
antal delar, om varorna är oemballerade. Denna information ska inte lämnas för bulkvaror.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]

Märken
Fri beskrivning av märken och nummer på transportenheter eller kollin.
Denna information ska endast lämnas i fråga om förpackade varor och i tillämpliga fall. När varorna packats i
containrar kan containernummer ersätta märkena, som emellertid kan tillhandahållas av aktören om de är
tillgängliga. Ett UCR eller uppgifter i transportdokumentet som möjliggör en entydig identifikation av samtliga
kollin i sändningen kan ersätta märken.
Obs.: Denna uppgift bidrar till att identifiera sändningarna men är inte relevant när det gäller säkerhet.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]
(1) I kodform, om möjligt.
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Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar
Märken (bokstäver eller nummer) som identifierar containern.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]

Varupostnummer (1)
Varupostens nummer i förhållande till det totala antal varuposter som anges i deklarationen, den summariska
deklarationen eller begäran om omdestinering.
Begäran om omdestinering: Om MRN finns angivet och begäran om omdestinering inte omfattar alla varuposter i
en summarisk införseldeklaration, ska den person som begär omdestinering tillhandahålla berörda varupostnummer
som tilldelats varorna i den ursprungliga summariska införseldeklarationen.
Ska endast användas när det finns fler än en varupost.
Obs.: Denna uppgift som automatiskt skapas av datorsystemen bidrar till att identifiera de berörda varuposterna i
deklarationen men är inte relevant när det gäller säkerhet.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 32]

Varukod
Varukod för respektive varupost.
Summariska införseldeklarationer: de fyra första siffrorna i KN-numret. Denna information är inte nödvändig när
en varubeskrivning tillhandahålls.
Förenklad deklaration import: tiosiffrigt Taric-nummer. Aktörer kan vid behov komplettera informationen med
Taric-tilläggsnummer. Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid
import, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i
den kompletterande deklarationen.
Summariska utförseldeklarationer: de fyra första siffrorna i KN-numret. Denna information är inte nödvändig när
en varubeskrivning tillhandahålls.
Förenklad deklaration export: åttasiffrigt KN-nummer. Aktörer kan vid behov komplettera informationen med
Taric-tilläggsnummer. Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer och
lokala klareringsförfaranden vid export, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att
medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 33]

Bruttovikt (kg)
Vikten av varorna och deras emballage utom transportutrustning för hela deklarationen.
Om möjligt kan aktören lämna uppgift om denna vikt för respektive varupost i deklarationen.
Förenklad deklaration import: denna information ska lämnas endast om den krävs för beräkningen av importtull.
Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid import, om villkoren i
tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande
deklarationen.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 35]
(1) Skapas automatiskt av datorsystem.
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Förfarande
Förfarandekod enligt tillägg D1 när det gäller fält 37, första och andra delfältet, i enhetsdokumentet.
Medlemsstaterna kan bortse från kravet att tillhandahålla koderna enligt tillägg D1 när det gäller fält 37, andra
delfältet i enhetsdokumentet i samband med förenklade deklarationer vid import och export, om villkoren i
tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande
deklarationen.

Nettovikt (kg)
Varornas vikt utan emballage.
Medlemsstaterna kan bortse från denna uppgift i samband med förenklade deklarationer vid import och export,
om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den
kompletterande deklarationen.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 38]

Varans pris
Priset på varorna i den berörda varuposten. Denna information ska vid behov användas vid beräkningen av
importtull tillsammans med informationen i fältet för ”Valutakod”.
Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid import, om villkoren i
tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande
deklarationen.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 42]

Referensnummer för registrering i deklarantens bokföring
Referensnummer för en bokföringspost avseende det förfarande som anges i artikel 182 i kodexen.
Medlemsstaterna kan bortse från denna uppgift när andra tillfredsställande system för att följa varusändningar är
tillgängliga.

Ytterligare upplysningar
Ange koden 10100 i de fall där artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1147/2002 (1) är tillämplig (varor som importeras
med luftvärdighetsbevis).
[Ref.: enhetsdokumentet fält 44]

Tillståndsnummer
Nummer på tillståndet för att använda förenklingar. Medlemsstaterna kan bortse från denna uppgift om de anser
att deras datorsystem utan tvetydighet kan hämta denna information från andra uppgifter i deklarationen, såsom
identifikation av aktören.

FN-kod för farligt gods
FN:s identitetskod för farligt gods (UNDG) är ett unikt serienummer (n4) som inom ramen för FN har tilldelats
ämnen och artiklar i en förteckning över vanligast förekommande farligt gods som fraktas.
Denna uppgift ska tillhandahållas endast om den är relevant.
(1) EUT L 170, 29.6.2002, s. 8.
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Förseglingsnummer (1)
Identifieringsnummer för förseglingarna på transportutrustningen, om tillämpligt.

Kod för betalningssätt för transportavgifter
Följande koder ska användas:
A Kontantbetalning
B Betalning med kreditkort
C Betalning med check
D Övrigt (t.ex. direktdebitering av konto)
H Elektronisk betalning
Y Konto hos fraktföraren
Z Inte förhandsbetalat
Denna uppgift ska endast lämnas om den är tillgänglig.

Deklarationsdatum (2)
Datum för utfärdande av deklarationen och, i tillämpliga fall, för underskrift eller bestyrkande på annat sätt.
För registrering i deklarantens bokföring enligt artikel 182 i kodexen är detta bokföringsdagen.
[Ref.: enhetsdokumentet fält 54]

Underskrift/Bestyrkande (2)
[Ref.: enhetsdokumentet fält 54]

Indikator för andra särskilda omständigheter
Koder som anger den särskilda omständighet som aktören åberopar.
A Post- och expressförsändelser
C Vägtransport
D Järnvägstransport
E Godkända ekonomiska aktörer
Denna uppgift behöver tillhandahållas endast när andra särskilda omständigheter än de som avses i tabell 1
åberopas av den person som inger en summarisk deklaration.
Denna uppgift behöver inte tillhandahållas när den automatiskt och otvetydigt kan härledas från dataelement som
aktören lämnar.
(1) Uppgift ska lämnas i relevanta fall.
(2) Skapas automatiskt av datorsystem.
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Förordning 2016/341, bilaga 9, tillägg A

Kod för efterföljande införseltullkontor
Identifikation av efterföljande införseltullkontor i unionens tullområde.
Denna kod ska anges när koden för transportsättet vid gränsen är 1, 4 eller 8.
Koden ska följa det mönster som föreskrivs i tillägg DI när det gäller fält 29 i enhetsdokumentet för införseltull
kontoret.

Rättelse EUT, L 101, 2017.

