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Tillägg C1

DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET – FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

AVDELNING I
ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

(1) Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får vid behov göra tillägg till den förklarande anmärkningen.
(2) Bestämmelserna i denna avdelning ska inte utesluta utskrift av pappersbaserade tulldeklarationer och dokument som
styrker tullstatus som unionsvaror för varor som inte befordras enligt förfarandet för intern unionstransitering med
hjälp av databehandlingssystem, på vanligt papper, enligt villkor fastställda av medlemsstaterna.

A. ALLMÄN BESKRIVNING

(1)

Den pappersbaserade tulldeklarationen ska tryckas på självkopierande skrivpapper som väger minst 40 g/m2.
Papperet ska vara tillräckligt ogenomskinligt för att uppgifterna på ena sidan inte ska påverka läsbarheten av
uppgifterna på andra sidan, och det ska vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal
användning.

(2)

Papperet ska vara vitt i alla exemplar. På de exemplar som används för unionstransitering (1, 4 och 5) ska dock
fält 1 (första och tredje delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet till vänster),
35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 och 56 ha en grön bakgrund.
Formulären ska tryckas med grön tryckfärg.

(3)

Fältens storlek bygger på måttenheten en tiondels tum för bredden och en sjättedels tum för längden. För
underuppdelningarna är måttenheten en tiondels tum för bredden.

(4)

En färgmarkering ska göras på de olika exemplaren på följande sätt på formulär som överensstämmer med de
förlagor som visas i tilläggen B1 och B3:
— Exemplaren 1, 2, 3 och 5 ska ha en sammanhängande marginal i den högra kanten i färgerna rött, grönt, gult
respektive blått.
— Exemplaren 4, 6, 7 och 8 ska ha en bruten marginal i den högra kanten i färgerna blått, rött, grönt respektive
gult.
På formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i tilläggen B2 och B4 ska exemplaren 1/6, 2/7, 3/8
och 4/5 ha en sammanhängande marginal i den högra kanten och till höger om denna en bruten marginal i
färgerna rött, grönt, gult respektive blått.
Dessa marginaler ska vara ungefär 3 mm breda. De brutna marginalerna ska utgöras av en serie fyrkanter med
sidmåttet 3 mm och med ett mellanrum på 3 mm mellan varje fält.
De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna B1 och B3 ska överföras genom en
självkopierande process anges i tillägg B5. De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna B2
och B4 ska överföras genom en självkopierande process anges i tillägg B6.

(5)

Formulären ska mäta 210 × 297 mm med en maximal avvikelse i längden på mellan minus 5 och plus 8 mm.

(6)

Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får kräva att tryckeriets namn och adress eller ett märke genom vilket
tryckeriet har identifierats anges på formulären. De får även kräva att tryckningen av formulären först ska vara
tekniskt godkänd.

(7)

Formulären och de kompletterande formulären ska användas
a) om det i unionslagstiftning hänvisas till en deklaration för hänförande till ett tullförfarande eller återexport,
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b) om det är nödvändigt under en övergångsperiod som föreskrivs i en akt om anslutning till unionen vad
beträffar handeln mellan unionen i dess sammansättning före anslutningen och de nya medlemsstaterna samt
mellan de nya medlemsstaterna i fråga om varor för vilka tullar och avgifter med motsvarande verkan ännu inte
till fullo har avskaffats eller som fortfarande omfattas av andra åtgärder som föreskrivs i anslutningsakten,
c) om unionsregler särskilt föreskriver att de ska användas, i synnerhet när det gäller transiteringsdeklarationer för
resande och reservrutiner inom ramen för förfarandet för unionstransitering.
(8)

De formulär och kompletterande formulär som används för detta ändamål omfattar de exemplar som behövs för
att genomföra formaliteterna för ett eller flera tullförfaranden, vilka väljs från ett formulärset med åtta exemplar
enligt följande:
— Exemplar 1 som ska behållas av myndigheterna i den medlemsstat där formaliteterna för export (eventuellt
avsändning) eller unionstransitering genomförs,
— Exemplar 2 som ska användas för statistiska ändamål av den exporterande medlemsstaten. Detta exemplar kan
också användas för statistiska ändamål av den avsändande medlemsstaten vid handel med de delar av unionens
tullområde som har ett annat skattesystem.
— Exemplar 3 som ska återlämnas till exportören efter det att det har stämplats av tullmyndigheten,
— Exemplar 4 som ska behållas av destinationstullkontoret efter det att unionstransiteringen slutförts, eller
användas som ett dokument för att styrka tullstatusen som unionsvaror,
— Exemplar 5 som är returexemplar vid förfarandet för unionstransitering,
— Exemplar 6 som ska behållas av myndigheterna i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs.
— Exemplar 7 som ska användas för statistiska ändamål av den importerande medlemsstaten. Detta exemplar kan
också användas för statistiska ändamål av den importerande medlemsstaten vid handel med de delar av
unionens tullområde som har ett annat skattesystem.
— Exemplar 8 som ska återlämnas till mottagaren.
Olika kombinationer av exemplar är därför möjliga, t.ex. för
— export, passiv förädling eller återexport: exemplaren 1, 2 och 3,
— unionstransitering: exemplaren 1, 4 och 5,
— tullförfaranden vid import: exemplaren 6, 7 och 8.

(9)

Dessutom finns det situationer då tullstatusen på de berörda unionsvarorna ska styrkas på destinationsorten. I
dessa fall ska exemplar 4 användas som T2L-dokument.

(10) Användarna får således använda privat tryckta formulärset som innehåller de tillämpliga exemplaren, förutsatt att
de överensstämmer med den officiella förlagan.
Varje sådant formulärset ska vara utformat på sådant sätt att, om fälten ska innehålla identiska uppgifter i de två
berörda medlemsstaterna, dessa uppgifter kan föras in direkt av exportören eller den person som är ansvarig för
förfarandet på exemplar 1 och kopieras till samtliga exemplar till följd av att papperet behandlats kemiskt. Om
emellertid av någon orsak uppgifter inte ska översändas från en medlemsstat till en annan (särskilt om
informationsinnehållet skiljer sig beroende på stadiet av transaktionen i fråga), ska överföringen till de berörda
exemplaren begränsas genom desensibilisering av det självkopierande papperet.
Om deklarationerna ska datorbehandlas kan man använda formulärset i vilka varje exemplar får ha en dubbel
funktion: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.
I detta fall ska i varje formulärset numren på de använda exemplaren framgå genom strykning i formulärens
marginal av numren på de exemplar som inte används.
Varje formulärset som används på detta sätt ska vara utformat på sådant sätt att de uppgifter som ska föras över
till andra exemplar kopieras genom att papperet behandlats kemiskt.
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(11) Om, i enlighet med den allmänna anmärkningen 2, deklarationer för hänförande till ett tullförfarande eller för
återexport eller dokument som styrker tullstatus som unionsvaror för varor som inte flyttas enligt förfarandet för
intern unionstransitering upprättas på blankt papper med hjälp av datorsystem från den offentliga eller den privata
sektorn, ska dessa deklarationer eller dokument till formatet uppfylla alla de villkor som fastställs i tullkodexen för
unionen eller denna förordning, inbegripet de som avser formulärets baksida (när det gäller exemplar som används
vid förfarandet för unionstransitering) utom i fråga om
— tryckfärgen,
— användningen av kursiv stil,
— tryckning av bakgrund till fälten för unionstransitering.
Om avgångskontoret behandlar transiteringsdeklarationen med hjälp av datasystem behöver den bara lämnas i ett
enda exemplar.
B. BEGÄRDA UPPGIFTER

Formulären innehåller ett antal fält, av vilka endast några måste användas, beroende på det eller de tullförfaranden som
används.
Utan att det påverkar tillämpningen av förenklade förfaranden anges i nedanstående tabell de fält som kan fyllas i för
varje förfarande. De särskilda bestämmelser för varje fält som anges i avdelning II påverkar inte fältens status enligt
nedanstående tabell.
Det bör noteras att nedannämnda situationer inte påverkar det faktum att vissa uppgifter på grund av sin karaktär
kommer att inhämtas endast när omständigheterna motiverar det. Uppgifter om extra mängdenheter i fält 41
(situation”A”) inhämtas exempelvis bara när det föreskrivs i Taric.
Fält nr

A

B

C

D

E

1 (1)

A

A

A

A

1 (2)

A

A

A

A

H

I

J

A

A

A

A

A

A

A

A

1 (3)

F

G

A

A

2

B [1]

A

B

B

B

B

B

B

B

2 (Nr)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

B

A [4]

A

B

B

5

A

A

A

A

6

B

7

C

8
8 (Nr)

B
A

A

A

A

A

B

B

B

B [4]

B

B

C

C

C

C

A [5]

C

C

C

B

B

B

B

B

A [6]

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

12
14

A [2][3]

B

B

B

B

B

B

A

B
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Fält nr

A

B

C

D

E

14 (Nr)

A

A

A

A

A

15
15 a

G

H

I

J

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B [7]

B [7]

A [9]

A [9]

B [10]

B [10]

A [8]

A [8]

A [2]
B

B

B

B

B

17
17 a

F

A [5]
A [2]

A

A

A

B

A

A [5]

17 b
18 (Identi
tet)

B [1]
[7]

B [7]

B [7]

18 (Natio
nalitet)

A [7]
[24]
A [8]
[24]

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

21 (Identi
tet)

A [1]

21 (Natio
nalitet)

A [8]

A [8]

A [8]

22 (Valuta)

B

B

B

A

A

22 (Be
lopp)

B

B

B

C

C

23

B [11]

B [11]

B [11]

B [11]

B [11]

24

B

B

B

B

B

25

A

B

A

B

A

B

A

A

B

26

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [13]

A [13]

B [13]

B

B

B

B

B

B

B [10]

A [9]

B [4]

B [10]

A [9]

B [8]

27

A [8]

B

29

B

B

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]
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Fält nr

A

B

C

33 (1)

A

A

A

D

E

F

G

H

I

J

A

A [16]

A [17]

A

A

B

A

A

B

33 (2)
33 (3)

A

A

A

A

B

33 (4)

A

A

A

A

B

33 (5)

B

B

B

B

B

B

B

B

34 a

C[1]

A

C

C

C

A

A

A

34 b

B

35

B

B

B

A

A

A [17]

B
A

B

B
A

B

A

A

36
37 (1)

A

A

A

A

A

A

A

A

37 (2)

A

A

A

A

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [18]

A

A

B [19]

B

A

A

A

A

A

A

42

A

A

43

B

B

A

A

B

B

A [25]

A [25]

A [25]

BC [20]

BC [20]

A [18]
[21]
[22]

A [18]
[21]
[22]

B

B

A [18]
[21]
[22]

A [18]
[21]
[22]

BC [20]

BC [20]

BC [18]
[20]
[22]

BC [20]

A [17]

A [17]

39
40

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

44

A

A

A

A

A

45
46

A [25]

47 (Slag)

BC [20]

47 (Avgift
sunderlag)

B

47 (Av
giftssats)

BC [20]

B [25]

B

A [25]

B [25]

A

A [4]

A

A

A

B [25]

B
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Fält nr

A

B

H

I

47 (Be
lopp)

BC [20]

BC [20]

BC [20]

BC [18]
[20]
[22]

BC [20]

47 (Totalt)

BC [20]

BC [20]

BC [20]

BC [18]
[20]
[22]

BC [20]

47 (Betal
ningsme
tod)

B

B

B

B [18]
[22]

B

48

B

B

B

B

B

49

B [23]

B [23]

B [23]

B [23]

A

50

C

A

A

A

A

C

B [23]

D

A

C

E

C

F

G

A

51

A [4]

52

A

53

A

54

A

A

A

A

J

A

A

55

A

56

A

Förklaring
Kolumnrubriker

Koder som används i fält 37 första delfältet

A:

Export/avsändning.

10, 11, 23

B:

Hänförande av varor till tullagerförfarandet för utbetalning av 76, 77
särskilda exportbidrag före utförsel eller produktion under tul
lövervakning och tullkontroll före utförsel och utbetalning av ex
portbidrag.

C:

Återexport efter ett annat särskilt förfarande än lagring i tullager. 31

D:

Återexport efter lagring i tullager.

31

E:

Passiv förädling

21, 22

F:

Transitering

G:

Tullstatus som unionsvaror

H:

Övergång till fri omsättning

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
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Kolumnrubriker

Koder som används i fält 37 första delfältet

I:

Hänförande av varor till aktiv förädling eller tillfällig införsel.

51, 53, 54

J:

Placering i tullager

71, 78

Koder i cellerna
A: Obligatoriskt: uppgifter som krävs i varje medlemsstat.
B: Valfritt för medlemsstaterna: uppgifter som medlemsstaterna kan kräva eller ej.
C: Valfritt för användarna: uppgifter som användarna kan lämna men som medlemsstaterna inte kan kräva.

Anmärkningar
[1]

Denna uppgift är obligatorisk för de jordbruksprodukter som omfattas av exportbidrag.

[2]

Denna uppgift kan krävas endast vid icke-datoriserade förfaranden.

[3]

Om deklarationen avser en enstaka varupost får medlemsstaterna föreskriva att detta fält inte behöver fyllas i, ef
tersom siffran ”1” har angivits i fält 5.

[4]

Detta fält är obligatoriskt vid användning av det nya datoriserade transiteringssystemet enligt tillägg C2.

[5]

Denna uppgift kan krävas endast vid datoriserade förfaranden.

[6]

Fältet är frivilligt för medlemsstaterna när mottagaren inte är etablerad i vare sig EU eller ett land för gemensam
transitering.

[7]

Används inte vid postförsändelse eller vid leverans genom fasta installationer.

[8]

Används inte vid postförsändelse, leverans genom fasta installationer eller vid järnvägstransport.

[9]

Denna uppgift kan krävas vid icke-datoriserade förfaranden. I fråga om datoriserade förfaranden kan medlemssta
terna välja att inte kräva uppgiften när de kan räkna ut den utifrån andra uppgifter i deklarationen och när den
sålunda kan överföras till kommissionen enligt reglerna om insamling av utrikeshandelsstatistik.

[10]

Uppgift i det tredje delfältet kan krävas av medlemsstaterna endast när tullförvaltningen beräknar tullvärdet för
användaren.

[11]

Medlemsstaterna får begära denna uppgift bara i de fall som utgör undantag från de bestämmelser om ett månat
ligt fastställande av växelkurser som anges i [ex avdelning V, kapitel 6].

[12]

Detta fält behöver inte fyllas i när exportformaliteterna genomförs vid platsen för utförsel från unionen.

[13]

Detta fält behöver inte fyllas i när importformaliteterna genomförs vid platsen för införsel till unionen.

[14]

Detta fält kan användas inom ramen för det nya datoriserade transiteringssystemet enligt bestämmelserna i till
ägg C2.

[16]

Detta delfält måste fyllas i
— om transiteringsdeklarationen upprättas samtidigt med eller i anslutning till en tulldeklaration i vilken uppgift
om varukod anges och det är en och samma person som upprättar de båda deklarationerna, eller
— när så föreskrivs i unionsregler.

[17]

Behöver fyllas i endast när så föreskrivs i unionsregler.
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[18]

Denna uppgift krävs inte för varor som är befriade från importtull, såvida inte tullmyndigheterna anser den nöd
vändig för tillämpningen av bestämmelserna om sådana varors övergång till fri omsättning.

[19]

Medlemsstaterna får befria deklaranten från denna skyldighet om deras system gör det möjligt för dem att auto
matiskt och otvetydigt fastställa denna information med utgångspunkt i de övriga uppgifterna i deklarationen.

[20]

Denna uppgift behöver inte lämnas när tullförvaltningarna beräknar avgiftsunderlaget för användarna på grund
val av andra uppgifter i deklarationen. Uppgiften är frivillig för medlemsstaterna i andra fall.

[21]

Denna uppgift behöver inte lämnas när tullförvaltningarna beräknar avgiftsunderlaget för användarna på grund
val av andra uppgifter i deklarationen.

[22]

Medlemsstaterna får medge att deklaranten inte fyller i detta fält om det dokument som avses i artikel 6 i denna
förordning bifogas deklarationen.

[23]

Detta fält måste fyllas i om deklarationen för hänförande till ett tullförfarande syftar till att avsluta ett tullagerför
farande.

[24]

När varor transporteras i containrar som ska befordras med vägfordon får tullmyndigheterna tillåta att den per
son som är ansvarig för förfarandet inte fyller i detta fält om identiteten och nationaliteten för transportmedlet
på grund av den logistiska situationen vid avgångsplatsen inte är kända vid den tidpunkt då transiteringsdeklara
tionen upprättas, under förutsättning att tullmyndigheterna kan garantera att de erforderliga uppgifterna om
transportmedlet kommer att fyllas i senare i fält 55.

[25]

Den medlemsstat där deklarationen godtas får frångå kravet på att lämna dessa uppgifter om den har möjlighet
att bedöma detta korrekt och har infört beräkningsrutiner som ger ett resultat som är förenligt med statistiska
krav.

C. ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV FORMULÄRET

Närhelst ett särskilt formulärset innehåller ett eller flera exemplar som får användas i en annan medlemsstat än den stat
där det först fylldes i, ska formulären fyllas i med skrivmaskin eller genom en mekanisk eller liknande process. För att
förenkla ifyllandet med skrivmaskin bör formuläret föras in i maskinen på ett sådant sätt att den första bokstaven av de
uppgifter som ska skrivas i fält 2 kommer i positionsrutan i övre vänstra hörnet.
Om alla exemplar av formulärsetet ska användas i samma medlemsstat, får de fyllas i med läslig handstil med bläck och
versaler, förutsatt att detta är tillåtet i den medlemsstaten. Detsamma gäller för de uppgifter som ska anges på de
exemplar som används för förfarandet för unionstransitering.
Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivna ord. Eventuella ändringar ska göras genom att felaktiga
uppgifter stryks över och andra uppgifter vid behov tillfogas. Ändringarna ska signeras av den som har gjort dem och
ska särskilt påtecknas av de behöriga myndigheterna. Dessa får vid behov begära att en ny deklaration inges.
Formulären får även ifyllas medelst ett tekniskt reproduktionsförfarande i stället för med hjälp av något av de ovan
nämnda förfarandena. De får också framställas och fyllas i på detta sätt på villkor att bestämmelserna avseende formulär
förlagan, format, språk, läslighet, frånvaro av raderingar och överskrivningar och tillägg noggrant iakttas.
Endast numrerade fält ska fyllas i av användarna. De andra fälten, som är markerade med stor bokstav, är avsedda för
myndigheternas anteckningar.
Utan att det påverkar tillämpningen av den allmänna anmärkningen 2 ska de exemplar som ska behållas av
exportkontoret (eller avsändningskontoret) eller avgångskontoret vara försedda med de berörda personernas originalun
derskrift.
En deklaration som har ingetts hos ett tullkontor och som har undertecknats av deklaranten eller deklarantens ombud
innebär att den berörda personen deklarerar varorna i fråga för det förfarande som ansökan gäller och, utan att det
påverkar eventuell tillämpning av påföljder, i enlighet med de gällande bestämmelserna i medlemsstaterna ska hållas
ansvarig för att
— de uppgifter som lämnas i deklarationen är riktiga,
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— de dokument som bifogas är äkta, och
— alla skyldigheter som följer av hänförandet av varorna i fråga till det berörda förfarandet fullgörs.
Den person som är ansvarig för förfarandet eller, om tillämpligt, personens bemyndigade ombuds underskrift gör
honom/henne ansvarig för alla uppgifter avseende unionstransiteringen enligt de bestämmelser om unionstransitering
som fastställs i kodexen och i denna förordning, och som anges i avsnitt B ovan.
När det gäller formaliteterna vid unionstransitering och vid mottagandet bör det noteras att varje person som deltar i
transaktionen har intresse av att kontrollera innehållet i sin deklaration innan han/hon undertecknar och lämnar in den
till tullkontoret. Särskilt ska den berörda personen omedelbart till tullmyndigheterna anmäla varje avvikelse som
han/hon upptäcker i fråga om de varor som ska deklareras och de uppgifter som redan har angivits på de använda
formulären. I dylika fall bör deklarationen därefter upprättas på nya formulär.
Om inte annat anges i avdelning III ska fält som inte behöver fyllas i lämnas tomma.
AVDELNING II
UPPGIFTER SOM SKA ANGES I DE OLIKA FÄLTEN
A. FORMALITETER VID EXPORT (ELLER AVSÄNDNING), ÅTEREXPORT, PLACERING I TULLAGER ELLER PRODUKTION UNDER
TULLÖVERVAKNING OCH TULLKONTROLL AV VAROR SOM OMFATTAS AV EXPORTBIDRAG, PASSIV FÖRÄDLING,
UNIONSTRANSITERING OCH STYRKANDE AV VARORS TULLSTATUS SOM UNIONSVAROR

Fält 1: Deklaration
I det första delfältet, ange tillämplig unionskod från tillägg D1.
I det andra delfältet, ange typ av deklaration med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.
I det tredje delfältet, ange tillämplig unionskod från tillägg D1.
Fält 2: Avsändare/Exportör
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.
Begreppet ”exportör” i denna bilaga ska ha den betydelse som avses i unionens tullagstiftning. Med begreppet
”avsändare” i denna bilaga avses den användare som agerar som exportör i de fall som avses i artikel 134 i delegerad
förordning (EU) 2015/2446.
Ange den berörda personens fullständiga namn och adress.
Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över avsändare/
exportörer bifogas deklarationen.
Fält 3: Formulär
Ange formulärsetets löpnummer i förhållande till det sammanlagda antalet använda formulärset (inklusive
kompletterande formulär). Om exempelvis ett formulär EX och två formulär EX/c uppvisas, ange på formuläret
EX: 1/3, på det första formuläret EX/c: 2/3 och på det andra formuläret EX/c: 3/3.
Om två formulärset med fyra exemplar används i stället för ett set med åtta exemplar, ska de två seten anses utgöra
ett set vid fastställandet av antalet formulär.
Fält 4: Lastspecifikationer
Ange i siffror antalet bifogade lastspecifikationer, om sådana finns, eller antalet andra kommersiella varuförteckningar
som är godkända av den behöriga myndigheten.
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Fält 5: Varuposter
Ange med siffror det sammanlagda antalet varuposter som deklareras av den berörda personen på samtliga använda
formulärset och kompletterande formulär (eller lastspecifikationer eller varuförteckningar). Antalet varuposter ska
motsvara det antal fält 31 som ska fyllas i.

Fält 6: Totalt antal kollin
Ange med siffror det sammanlagda antal kollin som ingår i den aktuella sändningen.

Fält 7: Referensnummer
Denna uppgift avser det kommersiella referensnummer som den berörda personen har tilldelat sändningen i fråga.
Numret kan vara utformat som ett Unique Consignment Reference Number (UCR) (1).

Fält 8: Mottagare
Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den eller de personer till vilka varorna ska levereras.
Om ett identitetsnummer krävs, ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU)
2015/2446. Om ett Eori-nummer inte har tilldelats mottagaren, ange det nummer som krävs i den berörda
medlemsstatens lagstiftning.
När ett identitetsnummer krävs och deklarationen innehåller de uppgifter som föreskrivs för en summarisk utförsel
deklaration enligt tillägg A, och när lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap
som erkänts av unionen, kan detta identitetsnummer anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det
berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Strukturen för detta unika identifieringsnummer motsvarar
den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den förklarande anmärkningen till
dataelementet ”Avsändare” i tillägg A.
Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över mottagare
bifogas deklarationen.

Fält 14: Deklarant/Ombud
Ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om deklaranten/ombudet
inte har ett Eori-nummer, kan tullförvaltningen tilldela denne ett tillfälligt nummer för deklarationen i fråga.
Ange den berörda personens fullständiga namn och adress.
Om deklaranten och exportören (eller avsändaren) är samma person, ange ”Exportör” (eller ”Avsändare”).
Deklarant eller status som ombud anges med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 15: Avsändnings-/exportland
Ange i fält 15 a tillämplig unionskod från tillägg D1 för den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de
frigörs för tullförfarandet.
(1) Tullsamarbetsrådets rekommendation om ett unikt referensnummer för sändningar för tulländamål (30 juni 2001).
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Om det är känt att varorna har transporterats från en annan medlemsstat till den medlemsstat där de finns vid den
tidpunkt då de frigörs för tullförfarandet ska emellertid denna andra medlemsstat anges, under förutsättning att
i)

varorna har transporterats därifrån endast för export, och att

ii) exportören inte är etablerad i den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs för
tullförfarandet, och att
iii) införseln till den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs för tullförfarandet inte var ett
unionsinternt förvärv av varor eller en transaktion som likställs med ett sådant enligt rådets direktiv
2006/112/EG.
Om varorna exporteras efter ett förfarande för aktiv förädling, ska emellertid den medlemsstat där den senaste
förädlingen ägde rum anges.

Fält 17: Destinationsland
Ange i fält 17a, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det sista destinationsland som vid exporttillfället
är känt och till vilket varorna ska exporteras.

Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången
Ange identitet för det transportmedel på vilket (vilka) varorna lastas direkt i samband med export- eller transiterings
formaliteterna, och ange därefter nationalitetsbeteckning för transportmedlet (eller, om det finns flera
transportmedel, nationalitetsbeteckning för det fordon som driver de andra) med hjälp av tillämplig unionskod från
tillägg D1. Om ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer används ska dragfordonets och
släpvagnens registreringsnummer anges tillsammans med dragfordonets nationalitetsbeteckning.
Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:
Transportmedel

Metod för identifiering

Sjötransport och transport på inre vattenvä
gar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfarty
gets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

I samband med en transitering, när varor transporteras i containrar som ska befordras med vägfordon får
tullmyndigheterna tillåta den person som är ansvarig för förfarandet att inte fylla i detta fält om identiteten och
nationaliteten för transportmedlet på grund av den logistiska situationen vid avgångsplatsen inte är kända vid den
tidpunkt då transiteringsdeklarationen upprättas, under förutsättning att tullmyndigheterna kan garantera att de
erforderliga uppgifterna om transportmedlet kommer att fyllas i senare i fält 55.

Fält 19: Container (Ctr)
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det förmodade förhållandet vid passerandet av unionens
yttre gräns, såsom det är känt vid genomförandet av exportformaliteterna.

Fält 20: Leveransvillkor
Ange, med hjälp av tillämpliga unionskoder och tillämplig unionsuppdelning från tillägg D1, uppgifter om berörda
klausuler i handelsavtalet.
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Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar
unionens yttre gräns, såsom den är känd vid genomförandet av formaliteterna.
Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela
kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet.
Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.
Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:
Transportmedel

Metod för identifiering

Sjötransport och transport på inre vattenvä
gar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfarty
gets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

Fält 22: Valuta och fakturerat totalbelopp
Ange i det första delfältet, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i tillägg D1, den valuta i vilken
fakturan har upprättats.
Ange i det andra delfältet det fakturerade totalbeloppet för alla deklarerade varor.

Fält 23: Växelkurs
I detta fält anges den fakturerade valutans gällande kurs i den berörda medlemsstatens valuta.

Fält 24: Transaktionens art
Ange, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i tillägg D1, arten av den transaktion som avses.

Fält 25: Transportsätt vid gränsen
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, transportsättet för det aktiva transportmedel som antas
användas när varorna lämnar unionens tullområde.

Fält 26: Transportsätt inrikes
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, transportsättet vid avgången.

Fält 27: Lastningsplats
Ange, med tillämplig kod om en sådan fastställts, den plats där varorna lastas på det aktiva transportmedel på vilket
de ska passera unionens gräns enligt de uppgifter som är kända när formaliteterna genomförs.

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
Förordning 2016/341, bilaga 9, tillägg C1

13
Uppdaterad: 2017-04-20

Fält 29: Utförselkontor
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det tullkontor genom vilket varorna planeras lämna
unionens tullområde.

Fält 30: Varornas förvaringsplats
Ange den exakta platsen där varorna kan undersökas.

Fält 31: Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag
Ange kollinas märken, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, antalet sådana varor
som omfattas av deklarationen, samt de nödvändiga uppgifterna för att identifiera varorna. Med varubeskrivning
avses den normala handelsbeteckningen. Om fält 33 (Varukod) ska fyllas i ska beteckningen vara tillräckligt exakt för
att varorna ska kunna klassificeras. Detta fält ska också innehålla de uppgifter som eventuellt krävs enligt gällande
särskild lagstiftning. Kollinas slag ska anges med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.
Om containrar används ska deras identifieringsmärken också anges i detta fält.

Fält 32: Varupostnummer
Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det sammanlagda antalet varuposter som deklareras på de
använda formulären och kompletterande formulären enligt anvisningen till fält 5.

Fält 33: Varukod
Ange varukod för respektive varupost enligt anvisningen i tillägg D1.

Fält 34: Ursprungslandets kod
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, ursprungslandet enligt definitionen i avdelning II i kodexen.
Ange området för avsändning eller tillverkning av de berörda varorna i fält 34b.

Fält 35: Bruttovikt (kg)
Ange bruttovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Bruttovikten är den sammanlagda vikten av varorna med
allt emballage, med undantag av containrar och annan transportutrustning.
När en transiteringsdeklaration omfattar flera slag av varor behöver bruttovikten endast anges i det första fältet 35,
medan de övriga fälten 35 lämnas tomma. Medlemsstaterna får utvidga denna regel till att omfatta samtliga
förfaranden i kolumnerna A-E och G i tabellen i avdelning I B.
Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande avrundning ske:
— Från 0,001 till 0,499: avrundning nedåt till närmaste kg.
— Från 0,5 till 0,999: avrundning uppåt till närmaste kg.
Om bruttovikten underskrider 1 kg, bör den anges i formen ”0,xyz” (ange t.ex. ”0,654” för ett kolli som väger
654 gram).
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Fält 37: Förfarande
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det förfarande för vilket varorna deklareras.

Fält 38: Nettovikt (kg)
Ange nettovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Nettovikten är varornas vikt utan varje slag av emballage.

Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare handlingar
Ange, med hjälp av de tillämpliga unionskoderna från tillägg D1, referensuppgifterna för de handlingar som föregår
export till tredjeland eller avsändning till en medlemsstat.
Om deklarationen avser varor som återexporteras efter avslutning av ett förfarande för lagring i tullager av typ B,
ange referensuppgifterna för deklarationen om hänförande av varorna till det förfarandet.
Om deklarationen avser hänförande till förfarandet för unionstransitering, ange referensuppgifterna för den
föregående tullbehandlingen eller motsvarande tulldokument. Om flera hänvisningar måste anges inom ramen för
icke-datoriserade transiteringsförfaranden, får medlemsstaterna föreskriva att uppgiften ”Flera” ska anges i detta fält
och att en förteckning över de hänvisningar det gäller ska bifogas transiteringsdeklarationen.

Fält 41: Extra mängdenheter
Ange vid behov kvantiteten av varuposten i fråga, uttryckt i den enhet som föreskrivs i varunomenklaturen.

Fält 44: Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
Ange, med hjälp av de tillämpliga koderna från tillägg D1, de uppgifter som krävs enligt eventuellt tillämpliga
särskilda bestämmelser tillsammans med referensuppgifter för de dokument som uppvisas till stöd för deklarationen.
Delfältet ”SU kod” får inte användas.
Om den deklaration för återexport som avslutar tullagerförfarandet lämnas in till ett annat tullkontor än
övervakningskontoret, anges övervakningskontorets fullständiga namn och adress.
Deklarationer som upprättas i de medlemsstater som under övergångsperioden för införande av euron ger
användarna möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av sina tulldeklarationer ska i detta fält förses,
företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet, med en uppgift om den använda valutan – nationell valuta eller euro.
Medlemsstaterna kan föreskriva att denna uppgift endast ska anges i det fält 44 som avser den första varuposten i
deklarationen. I så fall ska uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.
Uppgiften ska utgöras av valutakoden enligt ISO alfa-3 (ISO 4217).

Fält 46: Statistiskt värde
Ange, i enlighet med gällande unionsbestämmelser, beloppet av det statistiska värdet, uttryckt i den valuta vars kod
eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, uttryckt i valutan i den medlemsstat där
exportformaliteterna genomförs.
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Fält 47: Avgiftsberäkningar
Ange avgiftsunderlaget (värde, vikt eller annat). Uppgifter om följande bör i tillämpliga fall anges på varje rad, vid
behov med hjälp av de tillämpliga unionskoderna från tillägg D1
— slag av avgift (t.ex. punktskatter),
— avgiftsunderlaget,
— den tillämpliga avgiftssatsen,
— det avgiftsbelopp som ska betalas,
— det valda betalningssättet (B.S.).
De belopp som anges i detta fält ska uttryckas i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan
kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Fält 48: Anstånd med betalning.
Ange, om tillämpligt, referensuppgifterna för tillståndet i fråga; ”anstånd med betalning” kan här avse dels anstånd
med betalning av tullar, dels avgiftskredit.

Fält 49: Identifiering av lager
Ange uppgift om tullager med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 50: Huvudansvarig

Ange fullständigt namn (person eller företag) och adress för den person som är ansvarig för förfarandet, samt det
Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om Eori-numret anges får
medlemsstaterna frångå kravet på att aktörens fullständiga namn (person eller företag) och adress ska anges. Om
tillämpligt ange fullständigt namn på (person eller företag) det befullmäktigade ombud som undertecknar för den
persons räkning som är ansvarig för förfarandet.
Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som ska antas rörande användning av datorsystem, ska den berörda
personens originalunderskrift finnas på det exemplar som ska behållas av avgångskontoret. Om den person som är
ansvarig för förfarandet är en juridisk person ska undertecknaren efter sin underskrift ange sitt för- och efternamn
och sin ställning i företaget.
Vid export får deklaranten eller hans ombud ange namn och adress på en person som är etablerad i utförselkontorets
distrikt och till vilken exemplar 3 av deklarationen, påtecknat av det kontoret, får lämnas.

Fält 51: Planerade transittullkontor (och land)
Ange koden för det planerade införselkontoret i varje land för gemensam transitering genom vilket varorna ska
transporteras, och det kontor där varorna ska återinföras till unionens tullområde efter att ha transporterats genom
territoriet för ett land för gemensam transitering, eller, om transporten ska gå genom ett annat territorium än
unionens eller landet för gemensam transitering, det utförselkontor där transporten lämnar unionen och det
införselkontor där transporten återinförs till unionen.
Ange berörda tullkontor med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 52: Säkerhet
Ange, med hjälp av tillämpliga unionskoder från tillägg D1, vilken typ av säkerhet eller av befrielse från ställande av
säkerhet som används för den transitering det gäller, samt i tillämpliga fall nummer på intyg om samlad säkerhet
eller om befrielse från ställande av säkerhet eller på garantikupong för individuell säkerhet samt garantikontor.
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Om en samlad säkerhet, en befrielse från ställande av säkerhet eller en individuell säkerhet inte är giltig för ett eller
flera av följande länder ska det eller de länder det gäller anges efter ”gäller inte för”, med hjälp av de koder som för
detta ändamål föreskrivs i tillägg D1:
— Avtalsparter utanför EU till konventionerna om ett gemensamt transitförfarande och om förenkling av
formaliteterna vid handel med varor.
— Andorra.
— San Marino.
Om en individuell säkerhet i form av en kontant deposition eller garantikuponger används ska denna vara giltig för
alla avtalsslutande parter till konventionerna om ett gemensamt transitförfarande och om förenkling av
formaliteterna vid handel med varor.

Fält 53: Destinationskontor (och land)
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det kontor där varorna måste uppvisas för att slutföra
unionstransiteringen.

Fält 54: Ort och datum; Deklarantens/ombudets underskrift och namn
Ange ort och datum för upprättande av deklarationen.
Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som ska antas rörande användning av datorsystem, ska den berörda
personens originalunderskrift finnas på det exemplar som ska behållas av exportkontoret (eller kontoret för
avsändning), följt av denna persons för- och efternamn. Om den berörda personen är en juridisk person ska
undertecknaren efter sin underskrift ange sitt för- och efternamn och sin ställning i företaget.

B. FORMALITETER UNDER TRANSPORTEN

Under tiden från det att varorna lämnar export- eller avgångskontoret till dess att de ankommer till destinations
kontoret kan särskilda uppgifter behöva anges på de exemplar av det administrativa enhetsdokument som medföljer
varorna. Dessa uppgifter berör transporten och ska under transportens gång anges på dokumentet av den ansvarige
fraktföraren för det transportmedel på vilket varorna är direkt lastade. Uppgifterna får anges för hand. I det fallet bör
formuläret fyllas i med bläck och versaler.
Dessa uppgifter, vilka endast anges på exemplar 4 och 5, berör följande fält:
— Omlastning: Använd fält 55.

Fält 55: Omlastningar
De första tre raderna i detta fält ska fyllas i av fraktföraren, om varorna under transporten omlastas från ett
transportmedel till ett annat eller från en container till en annan.
Fraktföraren får företa omlastning endast efter att ha fått tillstånd från tullmyndigheterna i den medlemsstat där
omlastningen ska äga rum.
Om tullmyndigheterna anser att transiteringen kan fortsätta som vanligt ska de, efter att de vid behov vidtagit
nödvändiga åtgärder, påteckna exemplar 4 och 5 i transiteringsdeklarationen.
— Övriga händelser: Använd fält 56.
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Fält 56: Övriga händelser under transporten
Fältet ska fyllas i enligt de villkor som gäller för förfarandet för unionstransitering.
Om varorna lastats på en påhängsvagn och endast dragfordonet byts ut under transporten (utan att varorna hanteras
eller omlastas) anges i detta fält registreringsnumret på det nya dragfordonet. I dessa fall behövs ingen påteckning av
de behöriga myndigheterna.

C. FORMALITETER VID ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING, ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, AKTIV FÖRÄDLING,
TILLFÄLLIG INFÖRSEL OCH TULLAGERFÖRFARANDET

Fält 1: Deklaration
I det första delfältet, ange tillämplig unionskod från tillägg D1.
I det andra delfältet, ange typ av deklaration med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 2: Avsändare/Exportör
Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den siste säljaren av varorna innan de importerades till
unionen.
När det krävs ett identitetsnummer behöver medlemsstaterna inte begära uppgift om för- och efternamn eller firma
och fullständig adress för den berörda personen.
Om ett identitetsnummer krävs, ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU)
2015/2446. Om ett Eori-nummer inte har tilldelats avsändaren/exportören, ange det nummer som krävs i den
berörda medlemsstatens lagstiftning.
Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över avsändare/
exportörer bifogas deklarationen.

Fält 3: Formulär
Ange formulärsetets löpnummer i förhållande till det sammanlagda antalet använda formulärset (inklusive
kompletterande formulär). Om exempelvis ett formulär IM och två formulär IM/c uppvisas, ange på formuläret
IM: 1/3, på det första formuläret IM/c: 2/3 och på det andra formuläret IM/c: 3/3.

Fält 4: Lastspecifikationer
Ange i siffror antalet bifogade lastspecifikationer, om sådana finns, eller antalet andra kommersiella varuförteckningar
som är godkända av den behöriga myndigheten.

Fält 5: Varuposter
Ange med siffror det sammanlagda antalet varuposter som deklareras av den berörda personen på samtliga använda
formulärset och kompletterande formulär (eller lastspecifikationer eller varuförteckningar). Antalet varuposter ska
motsvara det antal fält 31 som ska fyllas i.

Fält 6: Totalt antal kollin
Ange med siffror det sammanlagda antal kollin som ingår i den aktuella sändningen.
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Fält 7: Referensnummer
Denna uppgift avser det kommersiella referensnummer som den berörda personen har tilldelat sändningen i fråga.
Numret kan vara utformat som ett Unique Consignment Reference Number (UCR) (1).

Fält 8: Mottagare
Ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om mottagaren inte har ett
Eori-nummer, kan tullförvaltningen tilldela denne ett tillfälligt nummer för deklarationen i fråga.
Ange den berörda personens fullständiga namn och adress.
Vid hänförande av varorna till ett tullagerförfarande i ett privat tullager uppges uppläggarens fullständiga namn och
adress om denne inte är deklaranten.
Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över mottagare
bifogas deklarationen.

Fält 12: Värdeuppgifter
I detta fält anges uppgifter om värdet, t.ex. en hänvisning till det tillstånd genom vilket tullmyndigheterna medger att
ett D.V.1-formulär inte uppvisas till stöd för varje deklaration eller uppgifter om justeringar.

Fält 14: Deklarant/Ombud
Ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om deklaranten/ombudet
inte har ett Eori-nummer, kan tullförvaltningen tilldela denne ett tillfälligt nummer för deklarationen i fråga.
Ange den berörda personens fullständiga namn och adress.
Om deklarant och mottagare är samma person, ange ”Mottagare”.
Deklarant eller status som ombud anges med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 15: Avsändnings-/exportland
Om varken en affärstransaktion (t.ex. försäljning eller förädling) eller ett uppehåll utan samband med transporten av
varor har ägt rum i ett mellanliggande land: Ange i fält 15 a tillämplig unionskod från tillägg D1 för att ange det
land varifrån varorna ursprungligen avsändes till den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs
för tullförfarandet.
Om ett sådant uppehåll eller en sådan affärstransaktion har ägt rum: Ange det sista mellanliggande landet.
För detta datakrav ska ett uppehåll för att möjliggöra samlastning av varorna på väg anses ha samband med
transporten av varorna.
(1) Tullsamarbetsrådets rekommendation om ett unikt referensnummer för sändningar för tulländamål (30 juni 2001).
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Fält 17: Destinationsland
Ange i fält 17a unionskoden från tillägg D1 enligt följande:
a) För formaliteterna för övergång till fri omsättning inklusive användning för särskilda ändamål eller för fri
förbrukning, ange unionskoden för den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs för
tullförfarandet.
Om det är känt vid tidpunkten för upprättandet av tulldeklarationen att varorna ska sändas till en annan
medlemsstat efter frigörandet ska emellertid koden för den sistnämnda medlemsstaten anges.
b) För formaliteterna för förfarandet för aktiv förädling, ange unionskod för den medlemsstat där den första
förädlingen äger rum.
c) För formaliteterna för förfarandet för tillfällig införsel, ange unionskoden för den medlemsstat där varorna ska
användas först.
d) För formaliteterna för tullagring, ange unionskoden för den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de
frigörs för tullförfarandet.
Ange i fält 17b varornas destinationsregion.

Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid ankomsten
Ange identitet hos det eller de transportmedel på vilket (vilka) varorna är direkt lastade vid den tidpunkt då deras
ankomst anmäls till det tullkontor där formaliteterna vid ankomst genomförs. Om ett dragfordon och en släpvagn
med olika registreringsnummer används ska både dragfordonets och släpvagnens registreringsnummer anges.
Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:
Transportmedel

Metod för identifiering

SJÖTRANSPORT och transport på inre vat
tenvägar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfarty
gets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

Fält 19: Container (Ctr)
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, förhållandet vid passerandet av unionens yttre gräns.

Fält 20: Leveransvillkor
Ange, med hjälp av tillämpliga unionskoder och tillämplig unionsuppdelning från tillägg D1, uppgifter om berörda
klausuler i handelsavtalet.

Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar
unionens yttre gräns.
Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela
kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet.
Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.
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Fält 22: Valuta och fakturerat totalbelopp
Ange i det första delfältet, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i tillägg D1, den valuta i vilken
fakturan har upprättats.
Ange i det andra delfältet det fakturerade totalbeloppet för alla deklarerade varor.
Fält 23: Växelkurs
I detta fält anges den fakturerade valutans gällande kurs i den berörda medlemsstatens valuta.
Fält 24: Transaktionens art
Ange, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i tillägg D1, arten av den transaktion som avses.
Fält 25: Transportsätt vid gränsen
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D, transportsättet för det aktiva transportmedel som användes
när varorna infördes till unionens tullområde.
Fält 26: Transportsätt inrikes
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, transportsättet vid ankomsten.
Fält 29: Införseltullkontor
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det tullkontor genom vilket varorna infördes till unionens
tullområde.
Fält 30: Varornas förvaringsplats
Ange den exakta platsen där varorna kan undersökas.
Fält 31: Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag
Ange kollinas märken, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, antalet sådana varor
som omfattas av deklarationen, samt de nödvändiga uppgifterna för att identifiera varorna. Med varubeskrivning
avses den normala handelsbeteckningen. Utom för icke-unionsvaror som hänförts till tullagerförfarandet ska denna
beteckning vara tillräckligt exakt för att möjliggöra en omedelbar och otvetydig identifiering och klassificering av
varorna. Detta fält ska också innehålla de uppgifter som eventuellt krävs enligt gällande särskild lagstiftning
(mervärdesskatt, punktskatter osv.). Kollinas slag ska anges med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.
Om containrar används ska deras identifieringsmärken också anges i detta fält.
Fält 32: Varupostnummer
Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det sammanlagda antalet varuposter som deklareras på de
använda formulären och kompletterande formulären enligt anvisningen till fält 5.
Fält 33: Varukod
Ange varukod för respektive varupost enligt anvisningen i tillägg D1. Medlemsstaterna får föreskriva att uppgifter
enligt en särskild nomenklatur avseende punktskatter ska anges i delfältet till höger.
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Fält 34: Ursprungslandets kod
Ange i fält 34a, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, ursprungslandet enligt definitionen i avdelning II i
kodexen.

Fält 35: Bruttovikt (kg)
Ange bruttovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Bruttovikten är den sammanlagda vikten av varorna med
allt emballage, med undantag av containrar och annan transportutrustning.
När en transiteringsdeklaration omfattar flera slag av varor får medlemsstaterna, i fråga om de förfaranden som avses
i kolumnerna H-K i tabellen i (f.d. avdelning I B), besluta att bruttovikten endast ska anges i det första fältet 35,
medan de övriga fälten 35 ska lämnas tomma.
Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande avrundning ske:
— Från 0,001 till 0,499: avrundning nedåt till närmaste kg.
— Från 0,5 till 0,999: avrundning uppåt till närmaste kg.
— Om bruttovikten underskrider 1 kg, bör den anges i formen ”0,xyz” (ange t.ex. ”0,654” för ett kolli som väger
654 gram).
Fält 36: Förmåner
I detta fält anges uppgifter om varornas tullbehandling. Om det i tabellen i avdelning I avsnitt B anges att fältet ska
användas, ska det fyllas i även om ingen tullförmån begärs. Fältet ska emellertid lämnas tomt i samband med handel
mellan de delar av unionens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG är tillämpliga och de delar av
området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan de delar av området där dessa
bestämmelser inte tillämpas. Ange tillämplig unionskod från tillägg D1.
Kommissionen offentliggör regelbundet i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning en förteckning över de
kombinationer av koder som kan användas samt exempel och nödvändiga förklaringar.

Fält 37: Förfarande
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det förfarande för vilket varorna deklareras.

Fält 38: Nettovikt (kg)
Ange nettovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Nettovikten är varornas vikt utan varje slag av emballage.

Fält 39: Kvot
Ange löpnumret för den tullkvot vars tillämpning begärs.

Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare handlingar
Ange, med hjälp av tillämpliga unionskoder från tillägg D1, referensuppgifterna för den summariska deklaration som
eventuellt använts i importmedlemsstaten eller för eventuella tidigare handlingar.
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Fält 41: Extra mängdenheter
Ange vid behov kvantiteten av varuposten i fråga, uttryckt i den enhet som föreskrivs i varunomenklaturen.

Fält 42: Varans pris
Ange varans pris.

Fält 43: VM-kod
Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, den värderingsmetod som använts.

Fält 44: Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
Ange, med hjälp av de tillämpliga koderna från tillägg D1, de uppgifter som krävs enligt eventuellt tillämpliga
särskilda bestämmelser tillsammans med referensuppgifter för de dokument som uppvisas till stöd för deklarationen.
Delfältet ”SU kod” (särskilda upplysningar) får inte användas.
Om en deklaration för hänförande till tullagerförfarandet lämnas in till ett annat tullkontor än övervakningskontoret,
anges övervakningskontorets fullständiga namn och adress.
Deklarationer som upprättas i de medlemsstater som under övergångsperioden för införande av euron ger
användarna möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av sina tulldeklarationer ska i detta fält förses,
företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet, med en uppgift om den använda valutan – nationell valuta eller euro.
Medlemsstaterna kan föreskriva att denna uppgift endast ska anges i det fält 44 som avser den första varuposten i
deklarationen. I så fall ska uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.
Uppgiften ska utgöras av valutakoden enligt ISO alfa-3 (ISO 4217).
När varor vid leverans till en annan medlemsstat är undantagna från mervärdesskatt ska i fält 44 anges den
information som krävs enligt artikel 143.2 i direktiv 2006/112/EG, inbegripet, när en medlemsstat så kräver,
bevisning för att de importerade varorna är avsedda att transporteras eller försändas från importmedlemsstaten till en
annan medlemsstat.

Fält 45: Justering
I detta fält anges uppgifter om eventuella justeringar när ett D.V.1-dokument inte uppvisas till stöd för deklarationen.
De belopp som anges i detta fält ska uttryckas i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan
kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs.

Fält 46: Statistiskt värde
Ange beloppet av det statistiska värdet, uttryckt i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan
kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs i enlighet med gällande
unionsbestämmelser.
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Fält 47: Avgiftsberäkningar
Ange avgiftsunderlaget (värde, vikt eller annat). Uppgifter om följande bör i tillämpliga fall anges på varje rad, vid
behov med hjälp av de tillämpliga unionskoderna från tillägg D1
— slag av avgift (t.ex. importtull, mervärdesskatt),
— avgiftsunderlaget,
— den tillämpliga avgiftssatsen,
— det avgiftsbelopp som ska betalas,
— det valda betalningssättet (B.S.).
De belopp som anges i detta fält ska uttryckas i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan
kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs.

Fält 48: Anstånd med betalning.
Ange, om tillämpligt, referensuppgifterna för tillståndet i fråga; ”anstånd med betalning” kan här avse dels anstånd
med betalning av tullar, dels avgiftskredit.

Fält 49: Identifiering av lager
Ange uppgift om tullager med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 54: Ort och datum; Deklarantens/ombudets underskrift och namn
Ange ort och datum för upprättande av deklarationen.
Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som ska antas rörande användning av datorsystem, ska den berörda
personens originalunderskrift finnas på det exemplar som ska behållas av importkontoret, följt av denna persons föroch efternamn. Om den berörda personen är en juridisk person ska undertecknaren efter sin underskrift ange sitt
för- och efternamn och sin ställning i företaget.

AVDELNING III
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE DE KOMPLETTERANDE FORMULÄREN

a) Kompletterande formulär ska användas endast om deklarationen omfattar mer än en varupost (se fält 5). De måste
uppvisas tillsammans med ett IM-, EX-, EU- eller CO-formulär).
b) Anmärkningarna i avdelning I och II är också tillämpliga på kompletterande formulär.
Dock gäller följande:
— Första delfältet i fält 1 ska innehålla koden ”IM/c”, ”EX/c” eller ”EU/c” (eller eventuellt ”CO/c”). Detta delfält ska
dock inte innehålla någon kod om
— formuläret används enbart för unionstransitering, i vilket fall – beroende på vilket förfarande för unionstran
sitering som gäller för de berörda varorna – koden ”T1bis”, ”T2bis”, ”T2Fbis” eller ”T2SMbis” ska anges i tredje
delfältet i fält 1,
— formuläret används enbart för att styrka tullstatus som unionsvaror, i vilket fall – beroende på vilken status de
berörda varorna har – koden”T2Lbis”, ”T2LFbis” eller ”T2LSMbis” ska anges i tredje delfältet.

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
Förordning 2016/341, bilaga 9, tillägg C1

24
Uppdaterad: 2017-04-20

— Fält 2/8 är för frivillig användning av medlemsstaterna och bör endast innehålla för- och efternamn eller firma
och identitetsnummer, om ett sådant finns, för den berörda personen.
— Delfältet för ”Totalt” i fält 47 avser den slutliga summeringen av alla varuposter som omfattas av de använda
formulären IM och IM/c, EX och EX/c, EU och EU/c eller CO och CO/c. Det bör därför endast fyllas i på det sista
av de använda formulären IM/c, EX/c, EU/c eller CO/c, vilka bifogas ett IM-, EX-, EU- eller CO-dokument, för att
visa totalsumman för varje slag av avgift.
c) Vid användning av kompletterande formulär gäller följande:
— De fält 31 (Kolli och varubeskrivning) i ett kompletterande formulär som inte används ska strykas över, för att
förhindra att tillägg görs i efterhand.
— När det tredje delfältet i fält 1 innehåller koden ”T”, ska fälten 32 (Varupost nr), 33 (Varukod), 35 (Bruttovikt
(kg)), 38 (Nettovikt (kg)), 40 (Summarisk deklaration/Tidigare handlingar) och 44 (Ytterligare uppgifter/Bilagda
handlingar/Certifikat och tillstånd) för den första varuposten i transiteringsdeklarationen strykas över, och det
första fält 31 (Kolli och varubeskrivning) i deklarationen får inte ifyllas med uppgifterna om kollinas märken,
nummer, antal och slag eller varubeskrivning. I det första fält 31 i detta dokument ska antalet kompletterande
formulär med koden T1bis, T2bis eller T2Fbis anges.

Rättelse, EUT L 101, 2017.

