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[1677]

Tillägg C2

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR RÖRANDE ANVÄNDNING AV TRANSITERINGSDEKLARATIONER
GENOM UTBYTE AV STANDARDISERADE EDI-MEDDELANDEN
(EDI-TRANSITERINGSDEKLARATION)
AVDELNING I
ALLMÄNT

EDI-transiteringsdeklarationen baserar sig på de uppgifter som i enlighet med tilläggen C1 och D1 införs i de olika fälten
i enhetsdokumentet; i EDI-transiteringsdeklarationen kompletteras eller ersätts dessa uppgifter där så är tillämpligt med
koder.
I detta tillägg anges de grundläggande särskilda krav som gäller när formaliteterna fullgörs genom utbyte av
standardiserade EDI-meddelanden. Tilläggskoderna i tillägg D2 är också tillämpliga. Tillägg C1 och D1 gäller för EDItransiteringsdeklarationen om inte annat anges i det här tillägget eller i tillägg D2.
EDI-transiteringsdeklarationens detaljstruktur och innehåll följer de tekniska specifikationer som de behöriga
myndigheterna meddelar den person som är ansvarig för förfarandet för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.
Dessa specifikationer baserar sig på de krav som anges i detta tillägg.
I detta tillägg beskrivs strukturen för informationsutbytet. Transiteringsdeklarationen organiseras i datagrupper som i sin
tur innehåller dataattribut. Attributen är grupperade så att de bildar sammanhängande logiska block inom ramen för
meddelandet. Indragen ställning hos en datagrupp anger att datagruppen är avhängig en datagrupp i mindre indragen
ställning.
Det relevanta fältnumret i enhetsdokumentet anges där sådant nummer finns.
Begreppet ”Antal” i förklaringen till en datagrupp anger hur många gånger datagruppen får användas i transiteringsdekla
rationen.
Begreppet ”Typ/Längd” i förklaringen till ett attribut anger kraven vad gäller datatyp och datalängd. Koderna för datatyp
är följande:
a

alfabetisk

n numerisk
an alfanumerisk kod
Det tal som följer efter denna kod anger tillåten datalängd. Följande gäller:
Om det står två punkter före en längdangivelse, innebär detta att ett dataelement inte har en viss fastställd längd utan
kan ha upp till det antal siffror som anges av längdangivelsen. Ett kommatecken i en datalängd innebär att dataelementet
kan innehålla decimaler; siffran före kommatecknet anger dataelementets maximala totala längd och siffran efter
kommatecknet anger det maximala antalet siffror efter decimalkommat.
AVDELNING II
EDI-TRANSITERINGSDEKLARATIONENS STRUKTUR

A.

Förteckning över datagrupper
TRANSITERING
AVSÄNDARE
MOTTAGARE
VARUPOST
— AVSÄNDARE
— MOTTAGARE
— CONTAINER
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— KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR
— KOLLI
— TIDIGARE HANDLINGAR
— BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT
— SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
AVGÅNGSKONTOR
ANSVARIG FÖR FÖRFARANDET
OMBUD
TRANSITKONTOR
DESTINATIONSKONTOR
GODKÄND MOTTAGARE
KONTROLLRESULTAT
UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR
— FÖRSEGLINGS IDENTITET
SÄKERHET
— REFERENS FÖR SÄKERHET
— GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EU
— GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR EU
B.

Uppgifter om data i transiteringsdeklarationen
TRANSITERING
Antal: 1
Datagruppen ska användas.
LRN
Typ/Längd: an ..22
Det lokala referensnumret (LRN) ska användas. Det är ett på nationell nivå definierat och av användaren i
samförstånd med de behöriga myndigheterna tilldelat nummer för identifiering av varje enskild deklaration.
Typ av deklaration

(fält 1)

Typ/Längd: an ..5
Attributet ska användas.
Totalt antal varuposter

(fält 5)

Typ/Längd: an ..5
Attributet ska användas.
Antal förpackningar

(fält 6)

Typ/Längd: an ..7
Användningen är icke-obligatorisk. Det totala antalet kollin ska anges som summan av de tal som anges i alla
”Kollinas antal” och ”Stycketal”; för varje kod för ”bulk” som deklareras, ska talet 1 medräknas i summan.
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Avsändningsland

(fält 15 a)

Typ/Längd: a2
Attributet ska användas om endast ett avsändningsland deklareras. Den landskod som anges i tillägg D2 ska
användas. I detta fall får attributet ”Avsändningsland” i datagruppen ”VARUPOST” inte användas. Om mer än ett
avsändningsland deklareras, får detta attribut i datagruppen ”TRANSITERING” inte användas. I det fallet ska
attributet ”Avsändningsland” i datagruppen ”VARUPOST” användas.
Destinationsland

(fält 17a)

Typ/Längd: a2
Attributet ska användas om endast ett destinationsland deklareras. Den landskod som anges i tillägg D2 ska
användas. I detta fall får attributet ”Destinationsland” i datagruppen ”VARUPOST” inte användas. Om mer än ett
destinationsland deklareras, får detta attribut i datagruppen ”TRANSITERING” inte användas. I det fallet ska
attributet ”Destinationsland” i datagruppen ”VARUPOST” användas.
Transportmedlets identitet vid avgång

(fält 18)

Typ/Längd: an ..27
Attributet ska användas i enlighet med tillägg C1.
Transportmedlets identitet vid avgång SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
Transportmedlets nationalitet vid avgång

(fält 18)

Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas i enlighet med tillägg C1.
Container

(fält 19)

Typ/Längd: n1
Någon av följande koder ska användas:
0: nej
1: ja
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

(fält 21)

Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas i enlighet med tillägg C1.
Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassage

(fält 21)

Typ/Längd: an ..27
Medlemsstaterna får i enlighet med tillägg C1 själva avgöra om detta attribut ska användas.
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Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
Typ av aktivt transportmedel vid gränspassagen

(fält 21)

Typ/Längd: an ..2
Medlemsstaterna får i enlighet med tillägg C1 själva avgöra om attributet ska användas.
Transportsätt vid gränsen

(fält 25)

Typ/Längd: an ..2
Medlemsstaterna får i enlighet med tillägg C1 själva avgöra om attributet ska användas.
Transportsätt inrikes

(fält 26)

Typ/Längd: an ..2
Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet ska användas. Om det används, ska detta ske i enlighet med de
anvisningar i tillägg D1 som rör fält 25.
Lastningsplats

(fält 27)

Typ/Längd: an ..17
Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet ska användas.
Kod för överenskommen förvaringsplats för godset

(fält 30)

Typ/Längd: an ..17
Attributet får inte användas om datagruppen ”KONTROLLRESULTAT” används. Om den datagruppen inte används,
är attributet inte obligatoriskt. Om attributet används, ska den plats där varorna kan undersökas noga anges i
kodad form. Attributen ”Överenskommen förvaringsplats för godset”/”Kod för överenskommen förvaringsplats för
godset”, ”Förvaringsplats enligt tillstånd” och ”Förvaringsplats underställd tullen” får inte användas samtidigt.
Överenskommen förvaringsplats för godset

(fält 30)

Typ/Längd: an ..35
Attributet får inte användas om datagruppen ”KONTROLLRESULTAT” används. Om den datagruppen inte används,
är attributet inte obligatoriskt. Om attributet används, ska den plats där varorna kan undersökas noga anges.
Attributen ”Överenskommen förvaringsplats för godset”/”Kod för överenskommen förvaringsplats för godset”,
”Förvaringsplats enligt tillstånd” och ”Förvaringsplats underställd tullen” får inte användas samtidigt.
Överenskommen förvaringsplats för godset SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
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Förvaringsplats enligt tillstånd

(fält 30)

Typ/Längd: an ..17
Attributet är icke-obligatoriskt om datagruppen ”KONTROLLRESULTAT” används. Om attributet används, ska den
plats där varorna kan undersökas noga anges. Om datagruppen ”KONTROLLRESULTAT” inte används, får attributet
inte användas. Attributen ”Överenskommen förvaringsplats för godset”/”Kod för överenskommen förvaringsplats för
godset”, ”Förvaringsplats enligt tillstånd” och ”Förvaringsplats underställd tullen” får inte användas samtidigt.
Förvaringsplats underställd tullen

(fält 30)

Typ/Längd: an ..17
Attributet får inte användas om datagruppen ”KONTROLLRESULTAT” används. Om den datagruppen inte används,
är attributet inte obligatoriskt. Om attributet används, ska den plats där varorna kan undersökas noga anges.
Attributen ”Överenskommen förvaringsplats för godset”/”Kod för överenskommen förvaringsplats för godset”,
”Förvaringsplats enligt tillstånd” och ”Förvaringsplats underställd tullen” får inte användas samtidigt.
Sammanlagd bruttovikt

(fält 35)

Typ/Längd: an ..11,3
Attributet ska användas.
Språkkod för följedokumentet
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket i transiteringsföljedokumentet (följedokument).
Dialogspråkindikator vid avgång
Typ/Längd: a2
Användningen av den språkkod som anges i tillägg D2 är icke obligatorisk. Om detta attribut inte används,
kommer systemet att använda det språk som avgångskontoret brukar använda.
Deklarationsdatum

(fält 50)

Typ/Längd: n8
Attributet ska användas.
Deklarationsort

(fält 50)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Deklarationsort SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.

Tullkodex m.m./Övergångsförordning

6
Uppdaterad:

Förordning 2016/341, bilaga 9, tillägg C2

AVSÄNDARE

(fält 2)

Antal: 1
Denna datagrupp ska användas när en enda avsändare deklareras. I det fallet får datagruppen ”AVSÄNDARE” i
datagruppen ”VARUPOST” inte användas.
Namn

(fält 2)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Gatuadress

(fält 2)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Land

(fält 2)

Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas.
Postnummer

(fält 2)

Typ/Längd: an ..9
Attributet ska användas.
Ort

(fält 2)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Namn och adress SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) för namn och adressuppgifterna.
TIN

(fält 2)

Typ/Längd: an ..17
Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet ska användas.
MOTTAGARE

(fält 8)

Antal: 1
Denna datagrupp ska användas när en enda mottagare deklareras och attributet ”Destinationsland” i datagruppen
”TRANSITERING” innehåller koden för en medlemsstat eller ett land för gemensam transitering. I det fallet får
datagruppen ”MOTTAGARE” i datagruppen ”VARUPOST” inte användas.
Namn

(fält 8)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Gatuadress
Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.

(fält 8)
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Land

(fält 8)

Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas.
Postnummer

(fält 8)

Typ/Längd: an ..9
Attributet ska användas.
Ort

(fält 8)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Namn och adress SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.
TIN

(fält 8)

Typ/Längd: an ..17
Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet ska användas för att ange TIN-numret.
VARUPOST
Antal: 999
Datagruppen ska användas.
Typ av deklaration

(ex fält 1)

Typ/Längd: an ..5
Attributet ska användas om koden ”T-” används för attributet ”Typ av deklaration” i datagruppen ”TRANSITERING”.
I övriga fall får attributet inte användas.
Avsändningsland

(ex fält 15a)

Typ/Längd: a2
Attributet ska användas om mer än ett avsändningsland deklareras. Den landskod som anges i tillägg D2 ska
användas. Attributet ”Avsändningsland” i datagruppen ”TRANSITERING” får inte användas. Om endast ett
avsändningsland deklareras, ska det motsvarande attributet i datagruppen ”TRANSITERING” användas.
Destinationsland

(ex fält 17 a)

Typ/Längd: a2
Attributet ska användas om mer än ett destinationsland deklareras. Den landskod som anges i tillägg D2 ska
användas. Attributet ”Destinationsland” i datagruppen ”TRANSITERING” får inte användas. Om endast ett
destinationsland deklareras, ska det motsvarande attributet i datagruppen ”TRANSITERING” användas.
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Varubeskrivning

(fält 31)

Typ/Längd: an ..140
Attributet ska användas.
Varubeskrivning SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.
Varupostnummer

(fält 32)

Typ/Längd: an ..5
Attributet ska användas även om talet ”1” används för attributet ”Totalt antal varuposter” i datagruppen
”TRANSITERING”. I det fallet ska talet ”1” användas även för detta attribut. Ett visst varupostnummer får
förekomma endast en gång i varje deklaration.
Varukod

(fält 33)

Typ/Längd: an ..8
För detta attribut används i enlighet med tillägg C1 minst fyra och högst åtta siffror.
Bruttovikt (kg)

(fält 35)

Typ/Längd: an ..11,3
Attributet är inte obligatoriskt när en deklaration omfattar flera slag av varor som är förpackade på ett sådant sätt
att det inte är möjligt att bestämma bruttovikten för varje varuslag.
Nettovikt

(fält 38)

Typ/Längd: an ..11,3
Användningen av attributet är icke obligatorisk, i enlighet med tillägg C1.
AVSÄNDARE

(ex fält 2)

Antal: 1
Denna datagrupp får inte användas när en enda avsändare deklareras. I det fallet ska den ”AVSÄNDARE”-datagrupp
som befinner sig på samma nivå som datagruppen ”TRANSITERING” användas.
Namn

(ex fält 2)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Gatuadress

(ex fält 2)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Land
Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas.

(ex fält 2)
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Postnummer

(ex fält 2)

Typ/Längd: an ..9
Attributet ska användas.
Ort

(ex fält 2)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Namn och adress SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.
TIN

(ex fält 2)

Typ/Längd: an ..17
Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet ska användas för att ange TIN-numret.
MOTTAGARE

(ex fält 8)

Antal: 1
Denna datagrupp ska användas när mer än en mottagare deklareras och attributet ”Destinationsland” i datagruppen
”VARUPOST” innehåller koden för en medlemsstat eller ett land som omfattas av gemensam transitering. När
endast en mottagare deklareras, får datagruppen ”MOTTAGARE” i datagruppen ”VARUPOST” inte användas.
Namn

(ex fält 8)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Gatuadress

(ex fält 8)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Land

(ex fält 8)

Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas.
Postnummer

(ex fält 8)

Typ/Längd: an ..9
Attributet ska användas.
Ort
Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.

(ex fält 8)
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Namn och adress SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.
TIN

(ex fält 8)

Typ/Längd: an ..17
Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet ska användas för att ange TIN-numret.
CONTAINER

(fält 31)

Antal: 99
Datagruppen ska användas om attributet ”Container” i datagruppen ”TRANSITERING” innehåller koden ”1”.
Containernummer

(fält 31)

Typ/Längd: an ..11
Attributet ska användas.
KOLLI

(fält 31)

Antal: 99
Datagruppen ska användas.
Kollis märke och nummer

(fält 31)

Typ/Längd: an ..42
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.
Kollis märke och nummer SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
Slag av kollin

(fält 31)

Typ/Längd: an2
De förpackningskoder som förtecknas i anvisningarna för fält 31 i tillägg D1 ska användas.
Kollis antal

(fält 31)

Typ/Längd: an ..5
Attributet ska användas om attributet ”Slag av kollin” innehåller en annan kod enligt tillägg D1 än de koder som
används för bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) och oemballerat (NE, NF, NG). Det får inte användas om attributet
”Slag av kollin” innehåller någon av de ovan angivna koderna.
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Stycketal

(fält 31)

Typ/Längd: an ..5
Attributet ska användas om attributet ”Slag av kollin” innehåller koden enligt tillägg D2 för oemballerat (NE). I
övriga fall får attributet inte användas.
TIDIGARE HANDLINGAR

(fält 40)

Antal: 9
Datagruppen ska användas i enlighet med tillägg C1.
Typ av tidigare handlingar

(fält 40)

Typ/Längd: an ..6
Om datagruppen ”TIDIGARE HANDLINGAR” används, ska minst en typ av tidigare handlingar anges.
Referens till tidigare handlingar

(fält 40)

Typ/Längd: an ..20
Attributet ska användas.
Referens till tidigare handlingar SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.
Ytterligare uppgifter

(fält 40)

Typ/Längd: an ..26
Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet ska användas.
Ytterligare uppgifter SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT

(fält 44)

Antal: 99
Datagruppen ska användas för TIR-meddelanden. I övriga fall ska den användas i enlighet med tillägg C1. Om
datagruppen används, ska minst ett av följande attribut användas:
Typ av handling

(fält 44)

Typ/Längd: an ..3
Den kod som anges i tillägg D2 ska användas.
Referens till handlingen
Typ/Längd: an ..20

(fält 44)
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Referens till handlingen SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
Ytterligare uppgifter

(fält 44)

Typ/Längd: an ..26
Ytterligare uppgifter SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

(fält 44)

Antal: 99
Datagruppen ska användas i enlighet med tillägg C1. Om datagruppen används, ska antingen attributet ”Kod för
särskilda upplysningar” eller attributet ”Text” användas.
Kod för särskilda upplysningar

(fält 44)

Typ/Längd: an ..3
Koderna i tillägg d2 ska användas vid införande av kod för särskilda uppgifter.
Export från EU

(fält 44)

Typ/Längd: n1
Om attributet ”Kod för särskilda upplysningar” innehåller koden ”DG0” eller koden ”DG1”, ska attributet ”Export
från EU” eller attributet ”Export från land” användas. Båda dessa attribut får inte användas samtidigt. I övriga fall får
attributet inte användas. Om attributet används ska någon av följande koder användas:
0

= nej

1

= ja

Export från land

(fält 44)

Typ/Längd: a2
Om attributet ”Kod för särskilda upplysningar” innehåller koden ”DG0” eller koden ”DG1”, ska attributet ”Export
från EU” eller attributet ”Export från land” användas. Båda dessa attribut får inte användas samtidigt. I övriga fall får
attributet inte användas. Om attributet används, ska den landskod som anges i tillägg A2 användas.
Text

(fält 44)

Typ/Längd: an ..70
Text SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
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AVGÅNGSKONTOR

(fält C)

Antal: 1
Datagruppen ska användas.
Referensnummer

(fält C)

Typ/Längd: n8
Den kod som anges i tillägg D2 ska användas.
ANSVARIG FÖR FÖRFARANDET

(fält 50)

Antal: 1
Datagruppen ska användas.
TIN

(fält 50)

Typ/Längd: an ..17
Detta attribut ska användas om attributet ”Kod för kontrollresultat” i datagruppen KONTROLLRESULTAT innehåller
koden A3 eller om attributet ”Referensnummer” i datagruppen REFERENS FÖR SÄKERHET används.
Namn

(fält 50)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas om attributet ”TIN” används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända
för systemet.
Gatuadress

(fält 50)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas om attributet ”TIN” används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända
för systemet.
Land

(fält 50)

Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas om attributet ”TIN” används och de andra attributen i denna
datagrupp inte redan är kända för systemet.
Postnummer

(fält 50)

Typ/Längd: an ..9
Attributet ska användas om attributet ”TIN” används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända
för systemet.
Ort

(fält 50)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas om attributet ”TIN” används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända
för systemet.
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Namn och adress SPR
Typ/Längd: a2
Om de motsvarande fritextfälten används, ska den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket
(SPR) för namn- och adressuppgifterna.
OMBUD

(fält 50)

Antal: 1
Datagruppen ska användas om den person som är ansvarig för förfarandet använder sig av ett befullmäktigat
ombud.
Namn

(fält 50)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas.
Ombuds ställning

(fält 50)

Typ/Längd: a ..35
Användningen av attributet är icke obligatorisk.
Ombuds ställning SPR
Typ/Längd: a2
Om det motsvarande fritextfältet används, ska språkkoden i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).
TRANSITKONTOR

(fält 51)

Antal: 9
Datagruppen ska användas i enlighet med tillägg C1.
Referensnummer

(fält 51)

Typ/Längd: n8
Den kod som anges i tillägg D2 ska användas.
DESTINATIONSKONTOR

(fält 53)

Antal: 1
Datagruppen ska användas.
Referensnummer

(fält 53)

Typ/Längd: n8
Den kod som anges i tillägg D2 ska användas.
GODKÄND MOTTAGARE

(fält 53)

Antal: 1
Datagruppen kan användas för att ange att varorna ska levereras till en godkänd mottagare.
TIN
Typ/Längd: an ..17
Attributet ska användas.

(fält 53)
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KONTROLLRESULTAT

(fält D)

Antal: 1
Datagruppen ska användas om en godkänd avsändare inger deklarationen.
Kod för kontrollresultat

(fält D)

Typ/Längd: an2
Koden A3 ska användas.
Tidsfrist

(fält D)

Typ/Längd: n8
Attributet ska användas.
UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR

(fält D)

Antal: 1
Datagruppen ska användas när en godkänd avsändare avger en deklaration för transitering för vilken det i enlighet
med hans tillstånd krävs användning av förseglingar, eller när en person med ansvar för förfarandet beviljats
tillstånd att använda förseglingar av särskild modell.
Antal förseglingar

(fält D)

Typ/Längd: an ..4
Attributet ska användas.
FÖRSEGLINGS IDENTITET

(fält D)

Antal: 99
Datagruppen ska användas för att ange en förseglings identitet.
Förseglings identitet

(fält D)

Typ/Längd: an ..20
Attributet ska användas.
Förseglings identitet SPR
Typ/Längd: a2
Den språkkod (SPR) som anges i tillägg A2 ska användas.
SÄKERHET
Antal: 9
Datagruppen ska användas.
Typ av säkerhet
Typ/Längd: an ..1
Den kod som anges i tillägg D1 ska användas.

(fält 52)
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REFERENS FÖR SÄKERHET

(fält 52)

Antal: 99
Datagruppen ska användas om attributet ”Typ av säkerhet” innehåller koden”0”,”1”, ”2”, ”4” eller ”9”.
Referensnummer

(fält 52)

Typ/Längd: an ..24
Attributet ska användas för att införa referensnumret för säkerhet om attributet ”Typ av säkerhet” innehåller
koden ”0”, ”1”, ”2”, ”4” eller ”9”. I det fallet får attributet ”Annan referens för säkerhet” inte användas.
Referensnumret ska fastställas av garantikontoret för att identifiera varje enskild säkerhet, och ska ha följande
struktur:
Fält

Innehåll

Typ av fält

Exempel

1

De två sista siffrorna för det år då säkerheten godtogs Numerisk 2
(ÅÅ)

97

2

Identitetskod för det land där säkerheten ställdes (ISO Alfabetisk 2
alfa 2-landkod)

IT

3

Unik identifieringskod för garantikontorets godta Alfanumerisk 12
gande, per år och per land

1234AB788966

4

Kontrollsiffra

8

5

Kod för individuell säkerhet med garantikupong (1 Alfanumerisk 7
bokstav + 6 siffror) eller NOLL för de andra typerna
av säkerhet

Alfanumerisk 1

A001017

Fält 1 och 2 ska fyllas i enligt ovan.
Fält 3 ska fyllas i med en unik kod, som garantikontoret för varje år och land fastställer för godtagandet av
säkerheten. Nationella förvaltningar som önskar införa garantikontorets tullkontorsreferensnummer i
referensnumret kan använda upp till de första sex tecknen i detta fält för garantikontorets nationella nummer.
Fält 4 ska fyllas i med ett värde som är en kontrollsiffra för fälten 1–3 i referensnumret. Detta gör det möjligt att
upptäcka fel när de första fyra fälten i referensnumret matas in.
Fält 5 används enbart om referensnumret avser individuell säkerhet med användning av garantikupong registrerad i
det datoriserade transiteringssystemet. I sådana fall ska fältet fyllas i med varje kupongs identifieringskod.
Annan referens för säkerhet

(fält 52)

Typ/Längd: an ..35
Attributet ska användas om attributet ”Typ av säkerhet” innehåller en annan kod än ”0”, ”1”, ”2”, ”4” eller ”9”. I det
fallet får attributet ”Referensnummer” inte användas.
Åtkomstkod
Typ/Längd: an4
Attributet ska användas om attributet ”Referensnummer” används; i annat fall är attributet icke obligatoriskt för
medlemsstaterna. Beroende på vilken typ av säkerhet det rör sig om fastställs attributet av garantikontoret,
borgensmannen eller den person som är ansvarig för förfarandet och används för att säkerställa en särskild
säkerhet.
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GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EU
Antal: 1
Ej giltigt för EU

(fält 52)

Typ/Längd: n1
Koden ”0” (= nej) ska användas för unionstransitering.
GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR EU
Antal: 99
Ej giltig för andra fördragsslutande parter

(fält 52)

Typ/Längd: a2
Den landskod som anges i tillägg D2 ska användas för att ange det berörda landet för gemensam transitering.

