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[1678]

Tillägg D1

KODER SOM SKA ANVÄNDAS PÅ FORMULÄREN (1)
AVDELNING I
ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

I detta tillägg anges endast de särskilda grundkrav som gäller när pappersformulär används. Om transiteringsforma
liteterna genomförs via utbyte av EDI-meddelanden, gäller anvisningarna i detta tillägg såvida annat inte anges i
tilläggen C2 och D2.
I vissa fall ges anvisningar om uppgiftstyp och uppgiftslängd.
Följande koder för uppgiftstyper används:
a

alfabetisk kod

n numerisk kod
an alfanumerisk kod
Siffran efter en kod anger tillåten uppgiftslängd. De två punkter som eventuellt står före en längdangivelse innebär att
uppgiften inte har en viss fastställd längd, utan kan bestå av det antal tecken som anges.
AVDELNING II
KODER

Fält 1: Deklaration
Första delfältet
Följande koder är tillämpliga (a2):
EX: Vid handel med länder och territorier som är belägna utanför unionens tullområde och som inte är avtalsslutande
parter i konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor.
För hänförande av varor till ett av de tullförfaranden som avses i kolumnerna A och E i tabellen i avdelning I B i
tillägg C1.
För hänförande av varor till en av de godkända tullbehandlingar som avses i kolumnerna C och D i tabellen i
avdelning I B i tillägg C1.
För avsändning av icke-unionsvaror vid handel mellan medlemsstater.
IM: Vid handel med länder och territorier som är belägna utanför unionens tullområde och som inte är avtalsslutande
parter i konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor.
För hänförande av varor till ett av de tullförfaranden som avses i kolumnerna H–J i tabellen i avdelning I B i
tillägg C1.
För hänförande av icke-unionsvaror till ett tullförfarande vid handel mellan medlemsstater.
EU: I samband med handel med avtalsslutande parter i konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med
varor.
För hänförande av varor till ett av de tullförfaranden som avses i kolumnerna A, E och H–J i tabellen i
avdelning I B i tillägg C1.
För hänförande av varor till en av de godkända tullbehandlingar som avses i kolumnerna C och D i tabellen i
avdelning I B i tillägg C1.
(1) I detta tillägg omfattar begreppen export, återexport, import och återimport även avsändning, vidaresändning, införsel och återinförsel.
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CO: För unionsvaror som omfattas av särskilda åtgärder under övergångsperioden efter anslutningen av nya
medlemsstater.
För hänförande av varor till tullagerförfarandet för utbetalning av särskilda exportbidrag före export eller
produktion under tullövervakning och till tullkontroll före export och utbetalning av exportbidrag.
För unionsvaror 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 i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas.

Andra delfältet

Följande koder är tillämpliga (a1):

A

För en normal deklaration (normalförfarande, artikel 162 i kodexen).

B eller C För en förenklad deklaration (förenklat förfarande, artikel 166 i kodexen).
D

För ingivande av en normal deklaration (enligt kod A) innan deklaranten kan anmäla varorna.

E eller F

För ingivande av en förenklad deklaration (enligt kod B eller C) innan deklaranten kan anmäla varorna.

X eller Y För en kompletterande deklaration inom ramen för ett förenklat förfarande enligt B eller C och E eller F.
Z

För en kompletterande deklaration enligt ett förenklat förfarande som avses i artiklarna 166 och 182 i
kodexen.

Koderna D och F får bara användas inom ramen för förfarandet enligt artikel 171 i kodexen när en deklaration inges
innan deklaranten kan anmäla varorna.

Tredje delfältet

Följande koder är tillämpliga (an..5):

T1.

Varor som ska befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering.

T2.

Varor som ska befordras enligt förfarandet för intern unionstransitering enligt artikel 227 i kodexen, såvida inte
artikel 286.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 är tillämplig.

T2F.

Varor som ska befordras enligt förfarandet för intern unionstransitering, i enlighet med artikel 188 i delegerad
förordning (EU) 2015/2446.

T2SM. Varor som hänförts till förfarandet för intern unionstransitering, i enlighet med artikel 2 i beslut nr 4/92 av
Samarbetskommittén EEG–San Marino av den 22 december 1992.
T.

Blandade sändningar enligt artikel 286 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, i vilket fall utrymmet
efter ”T” ska strykas över.

T2L.

Ett formulär som styrker varors tullstatus som unionsvaror.
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T2LF.

Ett formulär som styrker unionsstatus för unionsvaror som sänds till eller från en sådan del av unionens
tullområde där direktiv 2006/112/EG inte tillämpas.

T2LSM. Ett formulär som i enlighet med artikel 2 i beslut nr 4/92 av Samarbetskommittén EEG-San Marino av den
22 december 1992 styrker status för de varor som sänds till San Marino.
Fält 2: Avsändare/Exportör
Om ett identitetsnummer krävs ska Eori-numret anges. Det har följande struktur:
Fält

Innehåll

Fälttyp

Format

Exempel

1

Landkod för den medlemsstat som tilldelar Alfabetisk 2
numret (ISO alfa 2-landkod)

a2

PL

2

Unikt identifieringsnummer i en medlems Alfanumerisk 15
stat

an..15

1234567890ABCDE

Exempel: ”PL1234567890ABCDE” för en polsk exportör (landkod: PL) vars unika nationella Eori-nummer är
”1234567890ABCDE”.
Landkod: unionens bokstavskoder för länder och territorier baseras på den gällande ISO alfa 2-normen (a2) i den
utsträckning som den är förenlig med de landkoder som fastställts i enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om unionsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1).
Fält 8: Mottagare
Om ett identitetsnummer krävs, ange ett Eori-nummer enligt den struktur som anges i anmärkningen till fält 2.
När ett identitetsnummer krävs och deklarationen innehåller de uppgifter som föreskrivs för summariska utförseldekla
rationer i tillägg A kan ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen
användas.
Fält 14: Deklarant/Ombud
a) För att ange deklarant eller typ av ombudskap, ange en av följande koder (n1) före namn och fullständig adress:
1. Deklarant
2. Ombud (direkt ombudskap enligt artikel 18.1 första stycket i kodexen).
3. Ombud (indirekt ombudskap enligt artikel 18.1 första stycket i kodexen).
När detta dataelement trycks på papper ska det anges mellan hakparenteser (exempel: [1], [2] eller [3]).
b) Om ett identitetsnummer krävs, ange ett Eori-nummer enligt den struktur som anges i anmärkningen till fält 2.
Fält 15 a: Kod för avsändnings-/exportland
De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.
Fält 17 a: Destinationslandets kod
De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.
Fält 17 b: Destinationsregionens kod
De koder som ska antas av medlemsstaterna bör användas.
(1) EUT L 152, 16.6.2009, s. 23.
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Fält 18: Transportmedlets nationalitet vid avgången
De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.
Fält 19: Container (Ctr)
Följande koder är tillämpliga (n1):
0 Varor som inte transporteras i containrar.
1 Varor som transporteras i containrar.
Fält 20: Leveransvillkor
Följande koder och uppgifter ska i tillämpliga fall anges i de två första delfälten:
Första delfältet

Betydelse

Andra delfältet

Incoterm-kod

Incoterms – ICC/ECE

Plats att specificera

Kod som vanligen tillämpas för väg- och
järnvägstransport
DAF (Incoterms 2000)

Levererat gränsen

Angiven ort

EXW (Incoterms 2010)

Fritt fabrik

Angiven ort

FCA (Incoterms 2010)

Fritt fraktföraren

Angiven ort

CPT (Incoterms 2010)

Fraktfritt

Angiven destinationsort

CIP (Incoterms 2010)

Fraktfritt inklusive försäkring

Angiven destinationsort

DAT (Incoterms 2010)

Levererat vid terminalen

Angiven terminal i hamn eller på desti
nationsort

DAP (Incoterms 2010)

Levererat vid platsen

Angiven destinationsort

DDP (Incoterms 2010)

Levererat förtullat

Angiven destinationsort

DDU (Incoterms 2000)

Levererat oförtullat

Angiven destinationsort

FAS (Incoterms 2010)

Fritt fartygets sida

Angiven avsändningshamn

FOB (Incoterms 2010)

Fritt ombord

Angiven avsändningshamn

CFR (Incoterms 2010)

Kostnad och frakt

Angiven destinationshamn

CIF (Incoterms 2010)

Kostnad, försäkring och frakt

Angiven destinationshamn

Koder som tillämpas för alla transportsätt

Koder som vanligen tillämpas för transport
sjövägen och på inre vattenvägar
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Första delfältet

Betydelse

Andra delfältet

Incoterm-kod

Incoterms – ICC/ECE

Plats att specificera

DES (Incoterms 2000)

Levererat ombord på fartyg

Angiven destinationshamn

DEQ (Incoterms 2000)

Levererat på kaj

Angiven destinationshamn

XXX

Andra leveransvillkor än de som
anges ovan

Utförlig beskrivning av leveransvillko
ren ges i avtalet

Medlemsstaterna får begära att följande uppgiftskoder (n1) anges i tredje delfältet:
1 Ort belägen på den berörda medlemsstatens territorium.
2 Ort belägen på en annan medlemsstats territorium.
3 Annat (ort belägen utanför unionen).
Fält 21: Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen
De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.
Fält 22: Faktureringsvaluta
Faktureringsvalutan ska anges med valutakoden enligt ISO alfa-3 (kod ISO 4217 för beskrivning av valutor och medel).
Fält 24: Transaktionstyp
De medlemsstater som begär denna information ska använda de ensiffriga koder som anges i kolumn A i den tabell som
föreskrivs i artikel 10.2 i kommissionens förordning (EG) nr 113/2010 (1), och siffran ska anges i fältets vänstra sida.
Medlemsstaterna får också föreskriva att en andra siffra från kolumn B ska anges i fältets högra sida.
Fält 25: Transportsätt vid gränsen
Följande koder är tillämpliga:
Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Postförsändelse

7

Transport via fasta installationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

(1) EUT L 37, 10.2.2010, s. 1.
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Fält 26: Transportsätt inrikes
De för fält 25 angivna koderna är tillämpliga.
Fält 29: Utförsel-/Införseltullkontor
Använd koder (an8) med följande struktur:
— De två första tecknen (a2) anger landet med hjälp av de landkoder som avses i anmärkningen till fält 2.
— De följande sex tecknen (an6) anger det berörda kontoret i detta land. Följande struktur föreslås:
De tre första tecknen (a3) anger FN/LOCODE-koden och de tre sista tecknen används för en nationell alfanumerisk
uppdelning (an3). Om de tre sista tecknen inte används, ange ”000”.
Exempel: BEBRU000: BE = ISO 3166 för Belgien, BRU = FN/LOCODE för staden Bryssel, 000 eftersom de tre sista
tecknen inte används.
Fält 31: Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag
Slag av kollin
Följande koder ska användas:
(Unece rekommendation nr 21/Rev. 8.1 av den 12 juli 2010).
FÖRPACKNINGSKODER
Aerosol (aerosol)

AE

Ampull, oskyddad (ampoule, non-protected)

AM

Ampull, skyddad (ampoule, protected)

AP

Bägare (cup)

CU

Bal, icke-komprimerad (bale, non-compressed)

BN

Bal, komprimerad (bale, compressed)

BL

Balja (tub)

TB

Balja, med lock (tub, with lid)

TL

Balk (girder)

GI

Balkar, i bunt (girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

Behållare (bin)

BI

Behållare (canister)

CI

Behållare (dispenser)

DN

Behållare, av fiber (receptacle, fibre)

AB

Behållare, av glas (receptacle, glass)

GR

Behållare, av metall (receptacle, metal)

MR

Behållare, av papper (receptacle, paper)

AC

Behållare, av plast (receptacle, plastic)

PR
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Behållare, av trä (receptacle, wooden)

AD

Behållare, gallon (container, gallon)

GL

Behållare, med plastomslag (receptacle, plastic wrapped)

MW

Bigbag (bag, jumbo)

JB

Blisterförpackning (clamshell)

AI

Block (block)

OK

Bobin (bobbin)

BB

Box (box)

BX

Box, av aluminium (box, aluminium)

4B

Box, av återanvänt trä (box, reconstituted wood)

4F

Box, av expanderad plast (box, plastic, expanded)

QR

Box, av fiberskiva (box, fibreboard)

4G

Box, av hårdplast (box, plastic, solid)

QS

Box, av naturträ (box, natural wood)

4C

Box, av naturträ, vanlig (box, wooden, natural wood, ordinary)

QP

Box, av plast (box, plastic)

4H

Box, av plywood (box, plywood)

4D

Box, av stål (box, steel)

4A

Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) (box, Commonwealth Handling Equipment
Pool [CHEP], Eurobox)

DH

Box, för vätskor (box, for liquids)

BW

Bricka (tray)

PU

Bricka, ett skikt, utan lock, av papp (tray, one layer no cover, cardboard)

DV

Bricka, ett skikt, utan lock, av plast (tray, one layer no cover, plastic)

DS

Bricka, ett skikt, utan lock, av polystyren (tray, one layer no cover, polystyrene)

DU

Bricka, ett skikt, utan lock, av trä (tray, one layer no cover, wooden)

DT

Bricka, innehållande horisontellt staplade platta produkter (tray, containing horizontally stacked flat
items)

GU

Bricka, styv, med lock, stapelbar (CEN TS 14482: 2002) (tray, rigid, lidded stackable (CEN
TS 14482:2002))

IL

Bricka, två skikt, utan lock, av papp (tray, two layers no cover, cardboard)

DY

Bricka, två skikt, utan lock, av plast (tray, two layers no cover, plastic tray)

DW
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Bricka, två skikt, utan lock, av trä (tray, two layers no cover, wooden)

DX

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VR

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VY

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VO

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VL

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15 °C) (bulk, gas (at 1031 mbar and 15 °C))

VG

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnor
mal temperature/pressure))

VQ

Bunt (bunch)

BH

Bunt (bundle)

BE

Bunt (truss)

TS

Bunt, av trä (bundle, wooden)

8C

Bur (cage)

CG

Bur, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) (cage, Commonwealth Handling Equipment
Pool (CHEP))

DG

Burk (jar)

JR

Burk (pot)

PT

Burk, cylindrisk (can, cylindrical)

CX

Burk, rektangulär (can, rectangular)

CA

CHEP lastpall, 100 cm × 120 cm (pallet, CHEP 100 cm × 120 cm)

OC

CHEP lastpall, 40 cm × 60 cm (pallet, CHEP 40 cm × 60 cm)

OA

CHEP lastpall, 80 cm × 120 cm (pallet, CHEP 40 cm × 60 cm)

OB

Container, av metall (container, metal)

ME

Container, ej annars angiven som transportutrustning (container, not otherwise specified as trans
port equipment)

CN

Container, yttre (container, outer)

OU

Däck (tyre)

TU

Damejeanne, oskyddad (carboy, non-protected)

CO

Damejeanne, oskyddad (demijohn, unprotected)

DJ

Damejeanne, skyddad (carboy, protected)

CP

Damejeanne, skyddad (demijohn, protected)

DP
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Dunk, av plast (jerrican, plastic)

3H

Dunk, av plast, med avtagbart lock (jerrican, plastic, removable head)

QN

Dunk, av plast, med icke-avtagbart lock (jerrican, plastic, non-removable head)

QM

Dunk, av stål (jerrican, steel)

3A

Dunk, av stål, med avtagbart lock (jerrican, steel, removable head)

QL

Dunk, av stål, med icke-avtagbart lock (jerrican, steel, non-removable head)

QK

Dunk, cylindrisk (jerrican, cylindrical)

JY

Dunk, rektangulär (jerrican, rectangular)

JC

Ej tillgängligt

NA

Enhet (unit)

UN

Fat (butt)

BU

Fat (cask)

CK

Fat (firkin)

FI

Fat (hogshead)

HG

Fat (tierce)

ST

Fat (vat)

VA

Filmförpackning (filmpack)

FP

Flakvagn (cart, flatbed)

FW

Flaska (flask)

FL

Flaska, oskyddad, cylindrisk (bottle, non-protected, cylindrical)

BO

Flaska, oskyddad, kupig (bottle, non-protected, bulbous)

BS

Flaska, skyddad, cylindrisk (bottle, protected cylindrical)

BQ

Flaska, skyddad, kupig (bottle, protected, bulbous)

BV

Flätkorg (creel)

CE

Flexibag (flexibag)

FB

Flexibel container (container, flexible)

IF

Flexitank (flexitank)

FE

Flyttcontainer (liftvan)

LV
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Fordon (vehicle)

VN

Förpackning (package)

PK

Förpackning, av papp, med griphål för flaskor (package, cardboard, with bottle grip-holes)

IK

Förpackning, display, av metall (package, display, metal)

IB

Förpackning, display, av plast (package, display, plastic)

ID

Förpackning, för utställningsändamål (package, show)

IE

Förpackning, inslagen i papper (package, paper wrapped)

IF

Förvaringsbox (footlocker)

FO

Fruktlåda (crate, fruit)

FC

Fruktlåda (lug)

LU

Gasbehållare (bottle, gas)

GB

Glasbehållare, oskyddad (balloon, non-protected)

BF

Glasbehållare, skyddad (balloon, protected)

BP

Häck (crate)

CR

Häck (crate, framed)

FD

Häck (crate, shallow)

SC

Häck, av metall

MA

Häck, av papp i flera skikt (crate, multiple layer, cardboard)

DC

Häck, av papp, för löst gods (crate, bulk, cardboard)

DK

Häck, av trä i flera skikt (crate, multiple layer, wooden)

DB

Häck, av trä, (crate, wooden)

8B

Häck, av trä, för löst gods (crate, bulk, wooden)

DM

Hink (bucket)

BJ

Hink (pail)

PL

Hölje (envelope)

EN
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Hölje (sleeve)

SY

Hölje, av stål (envelope, steel)

SV

IBC-behållare (intermediate bulk container)

WA

IBC-behållare, av aluminium (intermediate bulk container, aluminium)

WD

IBC-behållare, av aluminium, för vätskor (intermediate bulk container, aluminium, liquid)

WL

IBC-behållare, av aluminium, trycksatt > 10 kPa (intermediate bulk container, aluminium, pressuri
sed > 10 kPa)

WH

IBC-behållare, av annan metall än stål (intermediate bulk container, metal, other than steel)

ZV

IBC-behållare, av återanvänt trä (intermediate bulk container, reconstituted wood)

ZY

IBC-behållare, av återanvänt trä, med inre foder (intermediate bulk container, reconstituted wood,
with inner liner)

WZ

IBC-behållare, av fiberskiva (intermediate bulk container, fibreboard)
IBC-behållare, av metall (intermediate bulk container, metal)

WF

IBC-behållare, av metall, för vätskor (intermediate bulk container, metal, liquid)

WM

IBC-behållare, av metall, tryck 10 kPa (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kPa)

WJ

IBC-behållare, av metall, tryck 10 kPa (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kPa)

BC

IBC-behållare, av naturträ (intermediate bulk container, natural wood)

ZW

IBC-behållare, av naturträ, med inre foder (intermediate bulk container, natural wood, with inner li
ner)

WU

IBC-behållare, av papper i flera skikt (intermediate bulk container, paper, multi-wall)

ZA

IBC-behållare, av papper i flera skikt, vattenbeständig (intermediate bulk container, paper, multiwall, water resistant)

ZC

IBC-behållare, av plastfilm (intermediate bulk container, plastic film)

WS

IBC-behållare, av plastväv, med beläggning (intermediate bulk container, woven plastic, coated)

WP

IBC-behållare, av plastväv, med beläggning och foder (intermediate bulk container, woven plastic,
coated and liner)

WR

IBC-behållare, av plastväv, med beläggning, med foder (intermediate bulk container, woven plastic,
coated, with liner)

WQ

IBC-behållare, av plastväv, med beläggning, utan beläggning/foder (intermediate bulk container, wo
ven plastic, coated, without coat/liner)

WN

IBC-behållare, av plywood (intermediate bulk container, plywood)

ZX

IBC-behållare, av plywood, med inre foder (intermediate bulk container, plywood, with inner liner)

WY

IBC-behållare, av stål (intermediate bulk container, steel)

WC

IBC-behållare, av stål, för vätskor (intermediate bulk container, steel, liquid)

WK

IBC-behållare, av stål, trycksatt > 10 kPa (intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kPa)

WG

IBC-behållare, av styv plast (intermediate bulk container, rigid plastic)

AA

IBC-behållare, av styv plast, fristående, för fasta varor (intermediate bulk container, rigid plastic,
freestanding, solids)

ZF

IBC-behållare, av styv plast, fristående, för vätskor (intermediate bulk container, rigid plastic, frees
tanding, liquids)

ZK
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IBC-behållare, av styv plast, fristående, trycksatt (intermediate bulk container, rigid plastic, frees
tanding, pressurised)

ZH

IBC-behållare, av styv plast, med stödanordning, för fasta varor (intermediate bulk container, rigid
plastic, with structural equipment, solids)

ZD

IBC-behållare, av styv plast, med stödanordning, för vätskor (intermediate bulk container, rigid plas
tic, with structural equipment, liquids)

ZJ

IBC-behållare, av styv plast, med stödanordning, trycksatt (intermediate bulk container, rigid plastic,
with structural equipment, pressurised)

ZG

IBC-behållare, av textil, med beläggning (intermediate bulk container, textile, coated)

WV

IBC-behållare, av textil, med beläggning och foder (intermediate bulk container, textile, coated and
liner)

WX

IBC-behållare, av textil, med foder (intermediate bulk container, textile, with liner)

WW

IBC-behållare, av textil, utan beläggning/foder (intermediate bulk container, textile without coat/li
ner)

WT

IBC-behållare, flexibel (intermediate bulk container, flexible)

ZU

IBC-behållare, sammansatt (intermediate bulk container, composite)

ZS

IBC-behållare, sammansatt, av mjukplast, för fasta varor (intermediate bulk container, composite,
flexible plastic, solids)

ZM

IBC-behållare, sammansatt, av mjukplast, för vätskor (intermediate bulk container, composite, flex
ible plastic, liquids)

ZR

IBC-behållare, sammansatt, av mjukplast, trycksatt (intermediate bulk container, composite, flexible
plastic, pressurised)

ZP

IBC-behållare, sammansatt, av styv plast, för fasta varor (intermediate bulk container, composite, ri
gid plastic, solids)

PLN

IBC-behållare, sammansatt, av styv plast, för vätskor (intermediate bulk container, composite, rigid
plastic, liquids)

ZQ

IBC-behållare, sammansatt, av styv plast, trycksatt (intermediate bulk container, composite, rigid
plastic, pressurised)

ZN

Jutesäck (bag, gunny)

GY

Jutesäck (jutebag)

JT

Kar (basin)

BM

Kartong (carton)

CT

Kista (chest)

CH

Kista (coffer)

CF

Kista (coffin)

CJ

Koffert (trunk)

TR

Kon (cone)

AJ

Konservburk (tin)

T1

Korg (basket)

BK

Korg (hamper)

HR

Korg, av papp, med handtag (basket, with handle, cardboard)

HC
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Korg, av plast, med handtag (basket, with handle, plastic)

HA

Korg, av trä, med handtag (basket, with handle, wooden)

HB

Korg, liten (punnet)

PJ

Korgflätad flaska (wickerbottle)

WB

Kort (card)

CM

Krus (jug)

JG

Krus (pitcher)

PH

Krympfilmförpackat (shrinkwrapped)

SW

Kula (ball)

AL

Låda (case)

CS

Låda, av metall, med pall (case, with pallet base, metal)

EH

Låda, av papp, med pall (case, with pallet base, cardboard)

EF

Låda, av plast, med pall (case, with pallet base, plastic)

EG

Låda, av stål (case, steel)

SS

Låda, av trä (case, wooden)

7B

Låda, av trä, med pall (case, with pallet base, wooden)

EE

Låda, bil (case, car)

7A

Låda, isotermisk (case, isothermic)

EI

Låda, med pall (case, with pallet base)

ED

Lastpall (pallet)

PX

Lastpall, 100 cm × 110 cm (pallet, 100 cm × 110 cm)

AH

Lastpall, AS 4068–1993 (pallet, AS 4068–1993)

OD

Lastpall, av trä (pallet, wooden)

8A

Lastpall, ISO T11

OE

Lastpall, krympfilmförpackad (pallet, shrinkwrapped)

AG
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Lastpall, ställbar, pallram 80 cm × 100 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 100 cm)

PD

Lastpall, ställbar, pallram 80 cm × 120 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 120 cm)

PE

Lastpall, ställbar, pallram 80 cm × 60 cm (pallet, modular, collars 80 cm × 120 cm)

AF

Lastpall, tripplewell (pallet, triwall)

TW

Lyftdon (skid)

SI

Matta (mat)

MT

Mjölkback (crate, milk)

MC

Mjölkkanna (churn)

CC

Nät (net)

NT

Nät (rednet)

RT

Nät, av plast, i rörformat (net, tube, plastic)

NU

Nät, av textil, i rörformat (net, tube, textile)

NV

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NE

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NE

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NF

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)

NG

Oktabin (octabin)

OT

Ölback (crate, beer)

CB

Ömsesidigt definierad (mutually defined)

ZZ

Öppen box för transport av djur (pen)

PF

Överdrag (cover)

CV

Packe (package)

PA

Paket (parcel)

PC

Pallbox (pallet, box Combined open-ended box and pallet)

PB

Panna (pan)

P2

Parti (lot)

LT
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Påse (bag)

BG

Påse (pouch)

PO

Påse, av papper (bag, paper)

5M

Påse, av papper, i flera skikt (bag, paper, multi-wall)

XJ

Påse, av papper, i flera skikt, vattenbeständig (bag, paper, multi-wall, water resistant)

XK

Påse, av plast (bag, plastic)

EC

Påse, av plastfilm (bag, plastics film)

XD

Påse, av plastväv (box, woven plastic)

5H

Påse, av plastväv, dammtät (bag, woven plastic, sift proof)

XB

Påse, av plastväv, utan inre beläggning/foder (bag, woven plastic, without inner coat/liner)

XA

Påse, av plastväv, vattenbeständig (bag, woven plastic, water resistant)

XC

Påse, av textil (bag, textile)

5L

Påse, av textil, dammtät (bag, textile, sift proof)

XG

Påse, av textil, utan inre beläggning/foder (bag, textile, without inner coat/liner)

XF

Påse, av textil, vattenbeständig (bag, textile, water resistant)

XH

Påse, flexibel behållare (bag, flexible container)

FX

Påse, i flera skikt (bag, multiply)

MB

Påse, liten (sachet)

SH

Påse, polybag (bag, polybag)

44

Påse, stor (bag, large)

ZB

Patron (cartridge)

CQ

Plankor, i bunt (planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

Plåt (sheetmetal)

SM

Platta (slab)

SB

Platta, bricka (tablet)

T1

Plattform, ospecificerad vikt eller dimension

OF

Plattor, i bunt(plates, in bundle/bunch/truss)

PN

Ram (frame)

FR

Rem (belt)

B4
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Resgods (luggage)

LE

Ring (ring)

RG

Rör (pipe)

PI

Rör, i bunt (pipes, in bundle/bunch/truss)

PV

Rullbur (cage, roll)

CW

Rullbur (cage, roll)

KG

Rulle (coil)

CL

Rulle (roll)

RO

Rulle/trumma (reel)

LZ

Rulle/trumma (reel)

RL

Säck (sack)

SA

Säck, i flera skikt (sack, multi-wall)

MS

Sammansatt förpackning, glasbehållare (composite packaging, glass receptacle)

6P

Sammansatt förpackning, glasbehållare i aluminiumhäck (composite packaging, glass receptacle in
aluminium crate)

YR

Sammansatt förpackning, glasbehållare i aluminiumtrumma (composite packaging, glass receptacle
in aluminium drum)

YQ

Sammansatt förpackning, glasbehållare i fibertrumma (composite packaging, glass receptacle in
fibre drum)

YW

Sammansatt förpackning, glasbehållare i flätad korg (composite packaging, glass receptacle in wick
erwork hamper)

YV

Sammansatt förpackning, glasbehållare i förpackning av hårdplast (composite packaging, glass re
ceptacle in solid plastic pack)

YZ

Sammansatt förpackning, glasbehållare i förpackning av töjbar plast (composite packaging, glass re
ceptacle in expandable plastic pack)

YY

Sammansatt förpackning, glasbehållare i låda av fiberskiva (composite packaging, glass receptacle in
fibreboard box)

YX

Sammansatt förpackning, glasbehållare i plywoodtrumma (composite packaging, glass receptacle in
plywood drum)

YT

Sammansatt förpackning, glasbehållare i plywoodtrumma (composite packaging, glass receptacle in
plywood drum)

IC

Sammansatt förpackning, glasbehållare i stålhäck (composite packaging, glass receptacle in steel
crate box)

YP

Sammansatt förpackning, glasbehållare i stålhäck (composite packaging, glass receptacle in steel
crate box)

IA

Sammansatt förpackning, glasbehållare i ståltrumma (composite packaging, glass receptacle in steel
drum)

YN

Sammansatt förpackning, glasbehållare i trälåda (composite packaging, glass receptacle in wooden
box)

YS

Sammansatt förpackning, plastbehållare (composite packaging, plastic receptacle)

6H

Sammansatt förpackning, plastbehållare i aluminiumhäck (composite packaging, plastic receptacle
in aluminium crate)

YD
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Sammansatt förpackning, plastbehållare i aluminiumtrumma (composite packaging, plastic recep
tacle in aluminium drum)

YC

Sammansatt förpackning, plastbehållare i fibertrumma (composite packaging, plastic receptacle in
fibre drum)

YJ

Sammansatt förpackning, plastbehållare i låda av fiberskiva (composite packaging, plastic receptacle
in fibreboard box)

YK

Sammansatt förpackning, plastbehållare i låda av hårdplast (composite packaging, plastic receptacle
in solid plastic box)

YM

Sammansatt förpackning, plastbehållare i plasttrumma (composite packaging, plastic receptacle in
plastic drum)

YL

Sammansatt förpackning, plastbehållare i plywoodlåda (composite packaging, plastic receptacle in
plywood box)

YH

Sammansatt förpackning, plastbehållare i plywoodlåda (composite packaging, plastic receptacle in
plywood box)

YG

Sammansatt förpackning, plastbehållare i stålhäck (composite packaging, plastic receptacle in steel
crate box)

YB

Sammansatt förpackning, plastbehållare i ståltrumma (composite packaging, plastic receptacle in
steel drum)

YA

Sammansatt förpackning, plastbehållare i trälåda (composite packaging, plastic receptacle in woo
den box)

YF

Sats (kit)

KI

Sats (nest)

NS

Segelduk (canvas)

CZ

Sjökista (sea-chest)

SE

Skiva (sheet)

ST

Skiva, med plastomslag (sheet, plastic wrapping)

SP

Skivor, i bunt (board, in bundle/bunch/truss)

BY

Skivor, i bunt (sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

Spindel (spindle)

SD

Spjällåda (case, skeleton)

SK

Spole (spool)

SO

Sprejförpackning (atomizer)

AT

Ställning (rack)

RK

Ställning, klädhängare (rack, clothing hanger)

RJ

Stång (bar)

BR

Stång (rod)

RD

Stänger, i bunt (bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

Stänger, i bunt (bars, in bundle/bunch/truss)

DA

Stänger, i bunt (rods, in bundle/bunch/truss)

RZ
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Stock (log)

LG

Stockar, i bunt(logs, in bundle/bunch/truss)

SL

Stor bag (bag, tote)

TT

Stor bärkasse (bag, tote)

DL

Storsäck för bulkvara (bag, super bulk)

43

Stycke (piece)

PP

Tacka (ingot)

IN

Tackor, i bunt (ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

Tändsticksask (matchbox)

MX

Tank, cylindrisk (tank, cylindrical)

TY

Tank, rektangulär (tank, rectangular)

TK

Tankcontainer, allmän (tank container, generic)

TG

Telåda (tea-chest)

TC

Trumma (drum)

DR

Trumma, av aluminium (drum, aluminium)

1B

Trumma, av aluminium, med avtagbart lock (drum, aluminium, removable head)

QD

Trumma, av aluminium, med icke-avtagbart lock (drum, aluminium, non-removable head)

GC

Trumma, av fiber (drum, fibre)

IG

Trumma, av järn (drum, iron)

DI

Trumma, av plast (drum, plastic)

IH

Trumma, av plast, med avtagbart lock (drum, plastic, removable head)

QG

Trumma, av plast, med icke-avtagbart lock (drum, plastic, non-removable head)

QF

Trumma, av plywood (drum, plywood)

1D

Trumma, av stål (drum, steel)

1A

Trumma, av stål, med avtagbart lock (drum, steel, removable head)

QB

Trumma, av stål, med icke-avtagbart lock (drum, steel, non-removable head)

QA

Trumma, av trä (drum, wooden)

1W

Tub (tube)

TU

Tub, komprimerbar (tube, collapsible)

TD

Tub, med munstycke (tube, with nozzle)

TV

Tuber, i bunt (tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

Tunna (barrel)

BA

Tunna (tun)

TE

Tunna, av trä (barrel, wooden)

2C

Tunna, av trä, med avtagbart lock (barrel, wooden, removable head)

FT

Tunna, av trä, med tapp (barrel, wooden, bung type)

QH
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Tygrulle, tygbunt (bolt)

BT

Utan bur (uncaged)

UC

Vakuumförpackad (vacuum-packed)

VP

Vals (cylinder)

CY

Vanpack (vanpack)

VK

Väska (suitcase)

SU

Fält 33: Varukod
Första delfältet (åtta siffror)
Ifylls i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
I de fall då formuläret används för förfarandet för unionstransitering, ska åtminstone det sexsiffriga undernummer enligt
Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som svarar mot berörda varor anges i detta delfält. När så
föreskrivs i unionsbestämmelser ska delfältet dock ifyllas i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
Andra delfältet (två tecken)
Ifylls i enlighet med Taric (två tecken för tillämpning av särskilda unionsåtgärder för formaliteter som ska genomföras
vid destinationsorten).
Tredje delfältet (fyra tecken)
Ifylls i enlighet med Taric (första tilläggsnumret).
Fjärde delfältet (fyra tecken)
Ifylls i enlighet med Taric (andra tilläggsnumret).
Femte delfältet (fyra tecken)
Koder som ska antas av de berörda medlemsstaterna).
Fält 34a: Ursprungslandets kod
De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.
Fält 34b: Ursprungs-/produktionsregionens kod
Koder som ska antas av medlemsstaterna.
Fält 36: Förmåner
I detta fält ska anges en tresiffrig kod som bildas av först en siffra enligt punkt 1 och därefter två siffror enligt punkt 2.
Följande koder ska användas:
1. Den första siffran i koden
1 Tullförfarande ”erga omnes”
2 Allmänna preferenssystemet (GSP)
3 Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2
4 Tull i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av Europeiska unionen
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2. De följande två siffrorna i koden
00 Inget av de följande fallen.
10 Tullbefrielse.
15 Tullbefrielse med angiven slutanvändning.
18 Tullbefrielse med intyg om produktens särskilda karaktär.
19 Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis.
20 Tullkvot (*)
23 Tullkvot med angiven slutanvändning (*)
25 Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär (*)
28 Tullkvot efter passiv förädling (*)
40 Särskild slutanvändning till följd av Gemensamma tulltaxan.
50 Intyg om produktens särskilda karaktär.
Fält 37: Förfarande
A. Första delfältet
I detta delfält ska fyrsiffriga koder anges, där de två första siffrorna står för det förfarande som begärs och de två sista
siffrorna för det föregående förfarandet. En förteckning över tvåsiffriga koder anges nedan.
Med föregående förfarande avses det förfarande som varorna varit hänförda till innan de hänförs till det förfarande som
begärs.
Det bör noteras att när det föregående förfarandet är ett lagerförfarande eller tillfällig införsel, eller om varorna har
kommit från en frizon, bör den relevanta koden endast användas om varorna inte har hänförts till ett särskilt
förfarande (aktiv förädling, passiv förädling).
Exempel: återexport av varor som importerats inom tullförfarandet för aktiv förädling och därefter hänförts till
tullagerförfarandet = 3151 (inte 3171). (Första förfarandet = 5100, andra förfarandet = 7151, återexport = 3151).
På samma sätt ska hänförande till något av de ovan nämnda suspensiva förfarandena vid återimport av varor som
tidigare exporterats temporärt anses som vanlig import inom ramen för det berörda förfarandet. ”Återimporten” ska
registreras först när de berörda varorna övergår till fri omsättning.
Exempel: övergång till fri förbrukning med samtidig övergång till fri omsättning av varor som har exporterats enligt
tullförfarandet för passiv förädling och vid återimporten hänförts till ett tullagerförfarande = 6121 (inte 6171).
(Första förfarandet: temporär export för passiv förädling = 2100, andra förfarandet: lagring i tullager = 7121, tredje
förfarandet: övergång till fri förbrukning + övergång till fri omsättning = 6121).
De koder i förteckningen nedan som är märkta med bokstaven (a) kan inte användas som de första två siffrorna i
förfarandekoden, utan endast för att ange det tidigare förfarandet.
Exempel: 4054 = övergång till fri omsättning och till fri förbrukning av varor som tidigare varit hänförda till
förfarandet för aktiv förädling i en annan medlemsstat.
Förteckning över förfaranden för kodningsändamål
Två tvåsiffriga grundelement ska kombineras så att de bildar en fyrsiffrig kod.
00. Denna kod används för att ange att föregående förfarande saknas. (a)
(*) Om den begärda tullkvoten förbrukats, får medlemsstaterna föreskriva att ansökan kan avse tillämpning av alla andra befintliga
handelsförmåner.
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01. Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband med handel mellan delar av
unionens tullområde i vilka bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG är tillämpliga och delar av området i
vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan delar av området i vilka dessa
bestämmelser inte tillämpas.
Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband med handel mellan unionen och
länder/områden med vilka denna har en tullunion.
Exempel: Varor kommer från ett tredjeland, övergår till fri omsättning i Frankrike och sänds vidare till
Kanalöarna.
02. Övergång till fri omsättning av varor som är avsedda att hänföras till ett förfarande för aktiv förädling
(restitutionssystemet). a)
Förklaring: Aktiv förädling (restitutionssystemet) enligt artikel 256 i kodexen.
07. Övergång till fri omsättning och samtidigt hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.
Förklaring: Denna kod används när varorna övergår till fri omsättning utan att eventuell mervärdesskatt och
eventuella punktskatter har betalats.
Exempel: Importerade maskiner övergår till fri omsättning utan att mervärdesskatt betalats. Uppskov med
mervärdesskatt när varor befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal kontroll.
Importerade cigaretter övergår till fri omsättning utan att mervärdesskatt och punktskatter har betalats. Uppskov
med mervärdesskatt och punktskatter när varor befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal
kontroll.
10. Slutgiltig export.
Exempel: Normal export av unionsvaror till ett tredjeland, men även export av unionsvaror till delar av
unionens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG inte tillämpas (EUT L 347, 11.12.2006,
s. 1).
11. Export av förädlingsprodukter framställda med användning av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för
aktiv förädling innan importvaror hänförs till förfarandet.
Förklaring: Export i förväg (EX-IM) i enlighet med artikel 223.2 c i kodexen.
Exempel: Export av cigaretter tillverkade med användning av tobaksblad från unionen innan tobaksblad från
tredjeland hänförs till förfarandet för aktiv förädling.
21. Temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling.
Exempel: Förklaring: Förfarandet för passiv förädling enligt artiklarna 259–262 i kodexen. Se även kod 22.
22. Annan temporär export än enligt kod 21.
Exempel: Samtidig tillämpning av förfarandet för passiv förädling och förfarandet för ekonomisk passiv förädling
med avseende på textilprodukter (rådets förordning (EG) nr 3036/94).
23. Temporär export för återinförande i oförändrat skick.
Exempel: Temporär export av artiklar för utställningar, t.ex. varuprover och yrkesutrustning.
31. Återexport.
Förklaring: Återexport av icke-unionsvaror efter ett suspensivt arrangemang.
Exempel: Varor hänförs till tullager och deklareras därefter för återexport.
40. Övergång till fri omsättning med samtidig övergång till fri förbrukning av varor som inte är föremål för

mervärdesskattebefriad leverans.
Exempel: Varor kommer från tredjeland, med betalning av tullar och mervärdesskatt.

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
Förordning 2016/341, bilaga 9, tillägg D1

22
Uppdaterad: 2017-04-20

41. Övergång till fri omsättning med samtidig övergång till fri förbrukning av varor som hänförs till förfarandet för
aktiv förädling (restitutionssystemet). a)
Exempel: Förfarandet för aktiv förädling, med betalning av tullarna och de nationella skatterna i samband med
importen.
42. Samtidig övergång till fri omsättning och fri förbrukning av varor som vid leverans till en annan medlemsstat är
undantagna från mervärdesskatt och, när så är tillämpligt, omfattas av punktskatteuppskov.
Förklaring: Undantag från att betala mervärdesskatt och, i tillämpliga fall, uppskov med att betala punktskatt,
medges på grund av att importen följs av en unionsintern leverans eller överföring av varorna till en annan
medlemsstat. I detta fall ska mervärdesskatten och, i tillämpliga fall, punktskatten, betalas i den medlemsstat som
är slutdestination. För att kunna använda detta förfarande måste de berörda personerna uppfylla de villkor som
anges i artikel 143.2 i direktiv 2006/112/EG och, i tillämpliga fall, de villkor som anges i artikel 17.1 b i
direktiv 2008/118/EG.
Exempel 1: Import med befrielse från mervärdesskatt, med ianspråktagande av ett skatteombuds tjänster.
Exempel 2: Punktskattepliktiga varor som importerats från tredjeland, som övergår till fri omsättning med
befrielse från mervärdesskatt för leverans till en annan medlemsstat. Övergången till fri omsättning följs
omedelbart av en transport med punktskatteuppskov från platsen för importen, initierad av en registrerad
avsändare i enlighet med artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG.
43. Samtidig övergång till fri omsättning och fri förbrukning av varor som är föremål för särskilda åtgärder i
samband med uttag av belopp under en övergångsperiod efter anslutningen av nya medlemsstater.
Exempel: Övergång till fri omsättning av jordbruksprodukter inom ramen för tillämpning, under en viss
övergångsperiod efter anslutningen av nya medlemsstater, av särskilda tullförfaranden eller åtgärder mellan de
nya medlemsstaterna och resten av unionen, av samma typ som de som på sin tid gällde för Spanien och
Portugal.
45. Övergång till fri omsättning och övergång till fri förbrukning med befrielse från mervärdesskatt eller
punktskatter samt hänförande av varorna till ett skatteupplagsförfarande.
Förklaring: Befrielse från mervärdesskatt eller punktskatt genom att varor hänförs till ett skatteupplags
förfarande.
Exempel: Cigaretter som importerats från tredjeland övergår till fri omsättning och mervärdesskatt betalas.
Uppskov med punktskatt när varorna befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal kontroll.
Cigaretter som importerats från tredjeland övergår till fri omsättning och punktskatt betalas. Uppskov med
mervärdesskatt när varorna befinner sig i ett skatteupplag eller i andra lokaler under fiskal kontroll.
48. Övergång till fri förbrukning med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen

för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de varor som temporärt exporteras.
Förklaring: Standardutbytessystemet (IM-EX), import i förväg i enlighet med artikel 262.1 i kodexen.
49. Övergång till fri förbrukning av unionsvaror i samband med handel mellan delar av unionens
tullområde i vilka bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EEG är tillämpliga och delar av
området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan delar av
området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas.
Övergång till fri förbrukning av varor i samband med handel mellan unionen och länder/områden med vilka
denna har en tullunion.

Förklaring: Import med övergång till fri förbrukning, från delar av unionen i vilka direktiv 2006/112/EG
inte tillämpas. Användningen av tulldeklarationen anges i artikel 134 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.
Exempel: Varor kommer från Martinique och övergår till fri förbrukning i Belgien.
Varor kommer från Andorra och övergår till fri förbrukning i Tyskland.
51. Förfarandet för aktiv förädling.
Förklaring: Aktiv förädling i enlighet med artikel 256 i kodexen.
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53. Import av varor för hänförande av dessa till förfarandet för tillfällig införsel.
Exempel: Tillfällig införsel, t.ex. för en utställning.
54. Aktiv förädling i en annan medlemsstat (utan att varorna övergår till fri omsättning i den medlemsstaten) (a).
Förklaring: Denna kod används för att registrera transaktionen i statistiken över handeln inom unionen.
Exempel: Varor från ett tredjeland blir föremål för en deklaration för aktiv förädling i Belgien (5100). De sänds
efter denna förädling till Tyskland, för att där övergå till fri omsättning (4054) eller för att där genomgå
ytterligare förädling (5154).
61. Återimport med övergång till fri omsättning och samtidig övergång till fri förbrukning av varor som
inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.
63. Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri förbrukning av varor som vid leverans till en
annan medlemsstat är undantagna från mervärdesskatt och, när så är tillämpligt, omfattas av punktskat
teuppskov.
Förklaring: Undantag från att betala mervärdesskatt och, i tillämpliga fall, uppskov med att betala punktskatt,
medges på grund av att återimporten följs av en unionsintern leverans eller överföring av varorna till en annan
medlemsstat. I sådana fall ska mervärdesskatten och, i tillämpliga fall, punktskatten, betalas i den medlemsstat
som är slutdestination. För att kunna använda detta förfarande måste de berörda personerna uppfylla de villkor
som anges i artikel 143.2 i direktiv 2006/112/EG och, i tillämpliga fall, de villkor som anges i artikel 17.1 b i
direktiv 2008/118/EG.
Exempel 1: Återimport efter passiv förädling eller temporär export, varvid en eventuell mervärdesskatteskuld
påförs en skatterepresentant.
Exempel 2: Punktskattepliktiga varor som återimporterats efter passiv förädling och som övergår till fri
omsättning med befrielse från mervärdesskatt för leverans till en annan medlemsstat. Övergången till fri
omsättning följs omedelbart av en transport med punktskatteuppskov från platsen för återimporten, initierad av
en registrerad avsändare i enlighet med artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG.
68. Återimport med partiell övergång till fri förbrukning och samtidig övergång till fri omsättning och

hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.
Exempel: Alkoholdrycker som genomgått bearbetning återimporteras och placeras i ett punktskatteupplag.
71. Hänförande till tullagerförfarandet.
Förklaring: Hänförande till tullagerförfarandet. Detta utgör inget hinder för samtidig placering i t.ex.
punktskatte- eller mervärdesskatteupplag.
76. Hänförande av varor till tullagerförfarandet för utbetalning av särskilda exportbidrag före export.
Exempel: Urbenade styckningsdelar av fullvuxna handjur av nötkreatur som hänförs till tullagerförfarandet före
export (artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 av den 24 november 2006 om fastställande av
villkoren för det särskilda exportbidraget för urbenade styckningsdelar av fullvuxna handjur av nötkreatur som
omfattas av tullagerförfarandet före export (1)).
77. Tillverkning av unionsvaror under övervakning av tullmyndigheterna och under tullkontroll (i den mening som
avses i artikel 5.27 i kodexen) före export och utbetalning av exportbidrag.
Exempel: Nötköttskonserver som produceras under övervakning av tullmyndigheten och som står under
tullmyndighetens kontroll före export (artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 av
den 23 november 2006 om särskilda tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för vissa nötköttkonserver (2)).
(1) EUT L 329, 25.11.2006, s. 7.
(2) EUT L 325, 24.11.2006, s. 12.
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78. Införsel av varor till en frizon (a).
91. Hänförande till förfarandet för bearbetning under tullkontroll. a)
92. Bearbetning under tullkontroll i en annan medlemsstat (utan att varorna övergått till fri omsättning där) (a).
Förklaring: Denna kod används för att registrera transaktionen i statistiken över handeln inom unionen.
Exempel: Varor från ett tredjeland blir föremål för bearbetning under tullkontroll i Belgien (9100). De sänds
efter bearbetning till Tyskland, för att där övergå till fri omsättning (4092).

B. Andra delfältet
1. När detta fält används för att ange ett unionsförfarande ska en kod bestående av en bokstav följd av två
alfanumeriska tecken användas, där den första bokstaven anger en åtgärdskategori enligt följande:
Aktiv förädling

Axx

Passiv förädling

Bxx

Befrielse

Cxx

Tillfällig införsel

Dxx

Jordbruksprodukter

Exx

Annat

Fxx

Aktiv förädling
Artikel 256 i kodexen
Förfarande

Kod

Varor som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling efter export av förädlade produkter som
framställts av mjölk och mjölkprodukter

A01

Varor som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling och som är avsedda för militär använd
ning utomlands

A02

Varor som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling och som är avsedda för återexport till
kontinentalsockeln

A03

Varor som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling (enbart mervärdesskatt)

A04

Varor som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling (enbart mervärdesskatt) och som är av
sedda för återexport till kontinentalsockeln

A05

Varor som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling utan punktskatteuppskov.

A08

Import
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Förfarande

Kod

Export
Förädlade produkter som framställts av mjölk och mjölkprodukter

A51

Förädlade produkter som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling (enbart mervärdesskatt)

A52

Förädlade produkter som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling och som är avsedda för
militär användning utomlands

A53

Passiv förädling
Artikel 259 i kodexen
Förfarande

Kod

Import
Förädlade produkter återinförs till den medlemsstat där tull betalats

B01

Förädlade produkter återinförs efter garantireparation

B02

Förädlade produkter återinförs efter garantiutbyte

B03

Förädlade produkter återinförs efter passiv förädling och uppskov med mervärdesskatt vid slu
tanvändning

B04

Import i förväg av förädlade produkter vid passiv förädling

B07

Export
Varor som importerats för aktiv förädling exporteras för reparation inom ramen för passiv för
ädling

B51

Varor som importerats för aktiv förädling exporteras för garantiutbyte

B52

Passiv förädling inom ramen för avtal med tredjeländer, eventuellt kombinerad med passiv för
ädling med mervärdesskattelättnader

B53

Passiv förädling med mervärdesskattelättnader enbart

B54

Befrielse
(Förordning (EG) nr 1186/2009)
Artikel

Kod

Personlig egendom som tillhör fysiska personer som flyttar sin nor
mala bostad till unionen

3

C01

Brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål

12.1

C02

Befrielse från importtullar
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Artikel

Kod

12.2

C03

Personlig egendom som förvärvats genom arv

17

C04

Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag
för skolbruk

21

C06

Försändelser av ringa värde

23

C07

Försändelser som skickas från en privatperson till en annan privat
person

25

C08

Kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med
överflyttning av verksamhet från ett tredjeland till unionen

28

C09

Kapitalvaror och annan utrustning som tillhör personer som utövar
ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksam
het

34

C10

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel,
vetenskapliga instrument och apparater som anges i bilaga I

42

C11

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel,
vetenskapliga instrument och apparater som anges i bilaga II

43

C12

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel,
vetenskapliga instrument och apparater som importeras uteslutande
för icke-kommersiella ändamål (inbegripet reservdelar, komponenter,
tillbehör och verktyg)

44–45

C13

Utrustning som importeras för icke-kommersiella ändamål av eller
på uppdrag av en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation
med säte utanför unionen

51

C14

Djur för laboratoriebruk och biologiska eller kemiska ämnen avsedda
för forskning

53

C15

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blod
grupps- och vävnadsbestämning

54

C16

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medi
cinska diagnoser eller medicinsk behandling

57

C17

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter

59

C18

Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottseve
nemang

60

C19

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer

61

C20

I bilaga III förtecknade varor avsedda för blinda

66

C21

I bilaga IV förtecknade varor avsedda för blinda och importerade av
de blinda själva för eget bruk (inbegripet reservdelar, komponenter,
tillbehör och verktyg)

67.1 a och 67.2

C22

I bilaga IV förtecknade varor avsedda för blinda och importerade av
vissa institutioner eller organisationer (inbegripet reservdelar, kompo
nenter, tillbehör och verktyg)

67.1 b och 67.2

C23

Gåvor som vanligen ges vid ett bröllop
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Artikel

Kod

I bilaga IV förtecknade varor avsedda för andra funktionshindrade än
blinda och importerade av de funktionshindrade själva för eget bruk
(inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

68.1 a och 68.2

C24

I bilaga IV förtecknade varor avsedda för andra funktionshindrade än
blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer (in
begripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

68.1 b och 68.2

C25

Varor som importeras till förmån för katastrofoffer

74

C26

Hederstecken och belöningar

81

C27

Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser

82

C28

Varor som ska användas av monarker eller statsöverhuvuden

85

C29

Varuprover av ringa värde som importeras för handelsfrämjande än
damål

86

C30

Trycksaker och reklammaterial som importeras för handelsfrämjande
ändamål

87–89

C31

Varor som används eller förbrukas vid en handelsmässa eller lik
nande

90

C32

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

95

C33

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller indust
riella och kommersiella patenträttigheter

102

C34

Litteratur avsedd som turistinformation

103

C35

Diverse dokument och artiklar

104

C36

Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport

105

C37

Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport

106

C38

Drivmedel och smörjmedel som finns i motorfordon och specialbe
hållare

107

C39

Material för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmär
ken eller kyrkogårdar för krigsoffer

112

C40

Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

113

C41

Husdjursbesättning som exporteras i samband med överflyttning av
en jordbruksverksamhet från unionen till ett tredjeland

115

C51

Torrfoder och annat foder som medföljer djur vid export

121

C52

Befrielse från exporttullar
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Tillfällig införsel
Artikel i delegerad förord
ning (EU) 2015/2446

Kod

Lastpallar

208 och 209

D01

Containrar

210 och 211

D02

Transportmedel

212

D03

Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras
av resande

219

D04

Välfärdsmateriel för sjöfolk

220

D05

Utrustning för katastrofhjälp

221

D06

Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning

222

D07

Djur

223

D08

Varor som är avsedda för verksamheter I samband med de särskilda
omständigheter som gäller för gränsområden

224

D09

Ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring

225

D10

Reklammaterial

225

D11

Professionell utrustning

226

D12

Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning

227

D13

Förpackningar, fyllda

228

D14

Förpackningar, tomma

228

D15

Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och
testinstrument och andra liknande artiklar

229

D16

Specialverktyg och specialinstrument

230

D17

Varor som ska genomgå tester

231 a

D18

Varor som omfattas av provningsförbehåll som föreskrivs i ett försälj
ningskontrakt

231 b

D19

Varor som ska användas för att utföra tester

231 c

D20

Varuprover

232

D21

Ersättningsproduktionsmedel

233

D22

Varor som ska ställas ut eller användas på offentliga evenemang

234.1

D23

Varor för inspektion (sex månader)

234.2

D24

Förfarande
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Artikel i delegerad förord
ning (EU) 2015/2446

Kod

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

234.3 a

D25

Icke nytillverkade varor som importeras i syfte att säljas på auktion

234.3 b

D26

235

D27

Varor som importeras i särskilda situationer som saknar ekonomisk
betydelse

236 b

D28

Varor som importeras vid enstaka tillfällen, för en period på högst
tre månader

236 a

D29

206

D51

Förfarande

Reservdelar, tillbehör och utrustning

Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar

Jordbruksprodukter
Förfarande

Kod

Användning av enhetspris för fastställande av tullvärde för vissa lättförstörbara varor (arti
kel 74.2 c i kodexen och artikel 142.6 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

E01

Schablonimportvärden (t.ex.: förordning (EU) nr 543/2011)

E02

Import

Export
Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som kräver exportlicens (varor som
omfattas av bilaga I till fördraget)

E51

Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som inte kräver exportlicens (varor
som omfattas av bilaga I till fördraget)

E52

Jordbruksprodukter som exporteras i små mängder och för vilka det ansöks om exportbidrag
som inte kräver exportlicens (varor som omfattas av bilaga I till fördraget)

E53

Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som kräver bidragslicens (varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget)

E61

Jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag som inte kräver bidragslicens (varor
som inte omfattas av bilaga I till fördraget)

E62

Jordbruksprodukter som exporteras i små mängder och för vilka det ansöks om exportbidrag
som inte kräver bidragslicens (varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget)

E63

I små mängder exporterade jordbruksprodukter för vilka det ansöks om exportbidrag och som
inte beaktas vid beräkningen av den lägsta procentandel som ska kontrolleras.

E71
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Annat
Förfarande

Kod

Import
Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i kodexen)

F01

Befrielse från importtullar för återinförda varor (enligt de särskilda omständigheter som anges i
artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)

F02

Befrielse från importtullar för återinförda varor (enligt de särskilda omständigheter som anges i
artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)

F03

Förädlade produkter som återinförs till unionen efter att dessförinnan ha exporterats eller åter
exporterats (artikel 205.1 i kodexen)

F04

Transport av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande från platsen för importen i
enlighet med artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG.

F06

Befrielse från importtullar för fiskeprodukter och andra produkter som hämtats ur ett tredje
lands territorialvatten av fartyg som är anmälda för registrering eller registrerade i en medlems
stat och för denna medlemsstats flagg

F21

Befrielse från importtullar för produkter som framställts, med utgångspunkt i fiskeprodukter
och andra produkter som hämtats ur ett tredjelands territorialvatten, ombord på fabriksfartyg
som är anmälda för registrering eller registrerade i en medlemsstat och för denna medlemsstats
flagg

F22

Varor som efter att ha omfattats av förfarandet för passiv förädling hänförs till ett lagerförfa
rande utan punktskatteuppskov

F31

Varor som efter att ha omfattats av förfarandet för aktiv förädling hänförs till ett lagerförfarande
utan punktskatteuppskov

F32

Varor i en frizon vilka utan punktskatteuppskov hänförs till ett lagerförfarande

F33

Varor som efter att ha omfattats av förfarandet för slutanvändning hänförs till ett lagerförfa
rande utan punktskatteuppskov

F34

Övergång till fri omsättning av varor avsedda för evenemang eller försäljning och hänförda till
förfarandet för tillfällig införsel, på grundval av de taxeringsgrunder som är tillämpliga på va
rorna vid den tidpunkt då deklarationen för övergång till fri omsättning godtas

F41

Övergång till fri omsättning av förädlade produkter där importtullbeloppet ska beräknas i enlig
het med artikel 86.3 i kodexen.

F44

export
Exportvaror för militär användning

F51
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Förfarande

Kod

Proviantering

F61

Proviantering av varor för vilka exportbidrag kan beviljas

F62

Placering i proviantlager (artiklarna 37–40 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (1))

F63

Utförsel ur lokal under tullkontroll för proviantering av varor avsedda för proviantering

F64

(1) EUT L 186, 17.7.2009, s. 1.

2. Rent nationella koder ska utformas som en kod bestående av en siffra följd av två alfanumeriska tecken enligt
varje medlemsstats egen nomenklatur.
Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare handlingar
I detta fält ska anges alfanumeriska koder (an..26).
Varje kod består av tre olika delar. Varje del är avskild från de andra genom ett bindestreck (-). I den första delen (a1)
anges en av tre bokstäver för att ange vilken av nedanstående kategorier av handlingar som avses. I den andra delen
(an..3) anges siffror eller bokstäver eller en kombination av dessa för att ange typen av dokument. I den tredje delen
(an..20) anges de uppgifter om handlingen som krävs för att identifiera den, dvs. dess registreringsnummer eller annan
igenkännbar hänvisning.
1. Den första delen (a1):
Summarisk deklaration: X
Ursprunglig deklaration: Y
Tidigare handling: Z
2. Den andra delen (an..3):
Ange en förkortning för handlingen från nedanstående förteckning över förkortningar för handlingar.
I denna förteckning upptas även koden ”CLE”, vilken anger ”Datum och referensuppgift för registrering av varorna i
bokföringen” (Artikel 182 i kodexen) Datumet anges i följande form: ååååmmdd.
3. Den tredje delen (an..20):
Det registreringsnummer eller en annan igenkännbar referens som används för att identifiera dokumentet ska anges
här.
Exempel:
— Den tidigare handlingen är ett transiteringsdokument T1 som destinationskontoret tilldelat numret ”238544”.
Koden blir då ”Z-821-238544–5”. (”Z” för tidigare dokument, ”821” för transiteringsförfarandet och ”238544” för
dokumentets registreringsnummer (eller MRN för NCTS-transaktioner).
— Ett fraktmanifest med numret ”2222” används som summarisk deklaration. Koden blir då ”X-785-2222”. (”X” för
summarisk deklaration, ”785” för fraktmanifestet och ”2222” för fraktmanifestets registreringsnummer).
— Registreringen av varorna i bokföringen skedde den 14 februari 2002. Koden blir då ”Y-CLE-20020214-5” (”Y”
för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration, ”CLE” för ”registrering i bokföringen”,”20020214” för
bokföringsdatumet, dvs. ”2002” för året, ”02” för månaden och ”14” för dagen, och ”5” som utgör referensuppgift
för bokföringen).
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Förteckning över förkortningar för dokument

Containerlista

235

Lastspecifikation

270

Packsedel

271

Proformafaktura

325

Handelsfaktura

380

Underfraktsedel

703

Huvudkonossement

704

Konossement

705

CIM-fraktsedel (järnväg)

720

SMGS-fraktsedel (järnväg)

722

Vägtransportfraktsedel

730

Flygfraktsedel

740

Huvudflygfraktsedel

741

Leveransavi (paketpost)

750

Dokument för multimodal/kombinerad transport

760

Fraktmanifest

785

Bordereau

787

Deklaration för unionstransitering–blandade sändningar (T)

820

Deklaration för extern unionstransitering (T1)

821

Deklaration för intern unionstransitering (T2)

822

TIR-carnet

952

ATA-carnet

955

Referensuppgift/Datum för registrering av varorna i bokföringen

CLE

Informationsblad INF3

IF3

Informationsblad INF8

IF8
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Förteckning över förkortningar för dokument

Fraktmanifest – förenklat förfarande

MNS

Deklaration för intern unionstransitering – artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446

T2F

T2M

T2M

Summarisk införseldeklaration

355

Summarisk deklaration för tillfällig lagring

337

Annat

ZZZ

Om den tidigare handlingen upprättats på ett administrativt enhetsdokument, ska de koder som är tillämpliga för
fält 1, första delfältet, användas som dokumentförkortningar. (IM, EX, CO och EU)
Fält 43: Värderingsmetod
Följande koder används för att ange de bestämmelser som tillämpats för att fastställa de importerande varornas tullvärde:
Kod

Relevanta bestämmelser i kodexen

Metod

1

Artikel 70 i kodexen

Transaktionsvärde för importerade varor

2

Artikel 74.2 a i kodexen

Transaktionsvärde för identiska varor

3

Artikel 74.2 b i kodexen

Transaktionsvärde för liknande varor

4

Artikel 74.2 c i kodexen

Deduktiv metod

5

Artikel 74.2 d i kodexen

Metoden för beräknat värde

6

Artikel 74.3 i kodexen

Värde grundat på tillgängliga uppgifter (reservmetod)

Fält 44: Ytterligare uppgifter/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
1. Ytterligare uppgifter
De ytterligare uppgifterna på tullområdet anges i form av en numerisk kod bestående av fem siffror. Koden anges
efter de berörda uppgifterna utom när det i unionens lagstiftning föreskrivs att koden ersätter texten.

Exempel:
Deklaranten fyller i kod 00300 i fält 2 för att ange att deklaranten och avsändaren är samma person.
Enligt unionens lagstiftning ska vissa ytterligare uppgifter anges i andra fält än fält 44. Koderna för dessa ytterligare
uppgifter ska dock anges enligt samma regler som för fält 44. Om det i unionens lagstiftning inte anges i vilket fält
en uppgift ska anges, ska den anges i fält 44.
Samtliga ytterligare uppgifter anges i en förteckning i slutet av denna avdelning.
Medlemsstaterna får föreskriva att nationella ytterligare uppgifter ska användas om deras kodstruktur skiljer sig från
den som används för de ytterligare unionsuppgifterna.
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2. Bilagda handlingar, certifikat och tillstånd
a) De internationella eller i unionen utfärdade handlingar, certifikat och tillstånd eller andra referenser som uppvisas
till stöd för en deklaration ska anges genom en kod bestående av fyra alfanumeriska tecken och, i tillämpliga fall,
följd av ett registreringsnummer eller någon annan igenkännbar referensuppgift. Förteckningen över handlingar,
certifikat, tillstånd och andra referenser samt deras respektive koder anges i Taric-databasen.
b) Nationella handlingar, certifikat och tillstånd som uppvisas till stöd för en deklaration ska anges genom en kod
bestående av en siffra följd av tre alfanumeriska tecken (t.ex. 2123, 34d5 osv.) som eventuellt följs av ett registre
ringsnummer eller någon annan igenkännbar referensuppgift. Dessa koder om fyra tecken ska sättas samman
enligt varje medlemsstats egen nomenklatur.
Fält 47: Avgiftsberäkning
Första kolumnen: Slag av avgift
a) Följande koder är tillämpliga:
Tull på industriprodukter

A00

Tilläggstull

A20

Slutgiltig antidumpningstull

A30

Preliminär antidumpningstull

A35

Slutgiltig utjämningstull

A40

Provisorisk utjämningstull

A45

Mervärdesskatt

B00

Kompensationsränta (mervärdesskatt)

B10

Dröjsmålsränta (mervärdesskatt)

B20

Exportavgift

C00

Exportavgift för jordbruksprodukter

C10

Dröjsmålsränta

D00

Kompensationsränta (t.ex. aktiv förädling)

D10

Tull som tas ut på andra länders vägnar

E00

b) Rent nationella koder ska utformas som en kod bestående av en siffra följd av två alfanumeriska tecken enligt varje
medlemsstats egen nomenklatur.
Sista kolumnen: Betalningsmetod
Medlemsstaterna kan använda följande koder:
A Kontantbetalning
B Betalning med kreditkort
C Betalning med check
D Annan betalning (t.ex. belastning av tullombuds konto)
E Betalningsanstånd eller uppskjuten betalning
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F Betalningsanstånd – tullsystem
G Uppskjuten betalning – mervärdesskattesystem (artikel 23 i sjätte mervärdesskattedirektivet)
H Elektronisk betalning
J

Betalning genom posten (postförsändelser) eller annan offentlig inrättning

K Punktskattekredit eller återbetalning av punktskatt
M Konsignation (inbegripet kontant deposition)
P Kontant deposition på tullombuds konto
R Garanti
S Individuell garanti
T Garanti på tullombuds konto
U Garanti på tullombuds konto – permanent tillstånd
V Garanti på tullombuds konto – individuellt tillstånd
O Garanti hos interventionsorgan

Fält 49: Identifiering av lager
Koden har följande struktur bestående av tre delar:
— En bokstav för att ange typ av lager:
R Allmänt tullager typ I
S Allmänt tullager typ II
T Allmänt tullager typ III
U Privat tullager
V Anläggningar för tillfällig lagring av varor
Y för ett lager som inte är tullager
Z för en frizon eller ett frilager
— Det identitetsnummer som tilldelats av medlemsstaten vid utfärdandet av tillståndet (an..14).
— Landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet och som anges i fält 2 (a2).
Fält 50: Huvudansvarig
Om ett identitetsnummer krävs, ange ett Eori-nummer enligt den struktur som anges i anmärkningen till fält 2.

Fält 51: Planerade transitkontor (och -länder)
De koder som avses i anmärkningen till fält 29 bör användas.

Fält 52: Garanti
Koder för garanti
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Följande koder är tillämpliga (n1):
Situation

Kod

Övriga erforderliga uppgifter

Undantag från skyldigheten att ställa en garanti
(artikel 95.2 i kodexen)

0

— Nummer på intyg om undantag från skyldighe
ten att ställa en garanti

Samlad garanti

1

— nummer på intyg om samlad garanti
— garantikontor

Individuell garanti som ställs genom borgensman

2

— hänvisning till borgensförbindelse
— garantikontor

Individuell garanti i form av en kontant deposition

3

Individuell garanti med användning av garantiku
pong

4

Undantag från skyldigheten att ställa en garanti
när det belopp för vilket garanti ska ställas inte
överstiger det statistiska tröskelvärdet för deklara
tioner enligt artikel 89.9 i kodexen

5

Undantag från skyldigheten att ställa en garanti
(artikel 89.8 i kodexen)

6

Undantag från skyldigheten att ställa en garanti för
vissa offentliga organ

8

— kupong för individuell garanti nummer

Ange uppgift om land efter ”gäller inte för”.
De landkoder som avses i anmärkningen till fält 2 bör användas.
Fält 53: Destinationskontor (och -land)
De koder som avses i anmärkningen till fält 29 bör användas.
Ytterligare uppgifter – kod XXXXX
Allmän kategori – Kod 0xxxx
Rättslig grund

Fråga

Ytterligare uppgifter

Artikel 163 i delegerad förord Ansökan om tillstånd på dekla ”Förenklat tillstånd”
ning (EU) 2015/2446
rationen för ett särskilt förfa
rande

Fält

Kod

44

00100

2, 8
och 40.

00200

Tillägg C1

Flera exportörer, mottagare el ”Andra”
ler tidigare dokument

Tillägg C1

Om deklaranten och avsända ”Avsändare”
ren är samma person

14

00300

Tillägg C1

Om deklaranten och exportö ”Exportör”
ren är samma person

14

00400

Tillägg C1

Om deklaranten och mottaga ”Mottagare”
ren är samma person

14

00500
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Vid import: Kod 1xxxx
Rättslig grund

Fält

Kod

44

10100

Artikel 241.1 första stycket i de Avslutande av förfarandet för AF-varor
legerad
förordning
(EU) aktiv förädling
2015/2446

44

10200

Artikel 241.1 andra stycket i Avslutande av förfarandet för AF-varor, handelspolitik
delegerad
förordning
(EU) aktiv förädling (särskilda han
delspolitiska åtgärder)
2015/2446

44

10300

Artikel 238 i delegerad förord Tillfällig införsel
ning (EU) 2015/2446

44

10500

44

10800

Fält

Kod

44

30300

Artikel 2.1
nr 1147/2002

Fråga

Ytterligare uppgifter

förordning Tillfällig befrielse från auto ”Import med stöd av
noma tullar
luftvärdighetsbevis”

i

Artikel 86.3 i kodexen

”TI-varor”

Bestämning av det importtull ”Särskild regel för beräk
belopp som uppkommer för ning av importtull för
förädlade produkter som fram förädlade produkter”
ställts enligt förfarandet för ak
tiv förädling, i enlighet med ar
tikel 86.3 i kodexen.

Vid export: Kod 3xxxx
Rättslig grund

Artikel 254.4 b i kodexen

Fråga

Ytterligare uppgifter

Export av jordbruksprodukter Artikel 254.4 b i kode
i samband med slutanvändning xen
Förordning
(EEG)
nr 2454/93
Slutanvändning Varor
avsedda för export –
jordbruksbidrag
ej
tillämpliga

AVDELNING III
TABELL ÖVER DE UPPGIFTER PÅ OLIKA SPRÅK SOM ANVÄNDS OCH DERAS KODER

Uppgifter på olika språk

— BG Ограничена валидност
— CS Omezená platnost
— DA Begrænset gyldighed
— DE Beschränkte Geltung
— EE Piiratud kehtivus
— EL Περιορισμένη ισχύς
— ES Validez limitada
— FR Validité limitée
— HR Ograničena valjanost
— IT Validità limitata

Koder

Begränsad giltighet – 99200
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Koder

— LV Ierobežots derīgums
— LT Galiojimas apribotas
— HU Korlátozott érvényű
— MT Validità limitata
— NL Beperkte geldigheid
— PL Ograniczona ważność
— PT Validade limitada
— RO Validitate limitată
— SL Omejena veljavnost
— SK Obmedzená platnost'
— FI Voimassa rajoitetusti
— SV Begränsad giltighet
— EN Limited validity
— BG Освободено

Befrielse – 99201

— CS Osvobození
— DA Fritaget
— DE Befreiung
— EE Loobutud
— EL Απαλλαγή
— ES Dispensa
— FR Dispense
— HR Oslobođeno
— IT Dispensa
— LV Derīgs bez zīmoga
— LT Leista neplombuoti
— HU Mentesség
— MT Tneħħija
— NL Vrijstelling
— PL Zwolnienie
— PT Dispensa
— RO Dispensă
— SL Opustitev
— SK Oslobodenie
— FI Vapautettu
— SV Befrielse
— EN Waiver

— BG Алтернативно доказателство
— CS Alternativní důkaz
— DA Alternativt bevis
— DE Alternativnachweis
— EE Alternatiivsed tõendid
— EL Εναλλακτική απόδειξη
— ES Prueba alternativa

Alternativt bevis – 99202
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Koder

— FR Preuve alternative
— HR Alternativni dokaz
— IT Prova alternativa
— LV Alternatīvs pierādījums
— LT Alternatyvusis įrodymas
— HU Alternatív igazolás
— MT Prova alternattiva
— NL Alternatief bewijs
— PL Alternatywny dowód
— PT Prova alternativa
— RO Probă alternativă
— SL Alternativno dokazilo
— SK Alternatívny dôkaz
— FI Vaihtoehtoinen todiste
— SV Alternativt bevis
— EN Alternative proof

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени . . . . . . . . .
(наименование и страна)
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo . . . . . (název a země)
— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt . . . . . . . . . . . . . (navn og land)
— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte . . . . . . . (Name und
Land)
— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nimi ja riik)
— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο . . . . (Όνομα και χώρα)
— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina . . . . . . . . . . (nombre y país)
— FR Différences: marchandises présentées au bureau . . . . . . . . . . . . . . (nom et pays)
— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena . . . . . . . . . . . . . . . (naziv I zemlja)
— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . . . . . . . (nome e
paese)
— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas . . . . . (nosaukums un
valsts)
— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės . . . . . . . . (pavadinimas ir valstybė)
— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(név és ország)
— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati . . . . . . . . (isem u pajjiż)
— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(naam en land)
— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar . . . . . . . (nazwa i kraj)
— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . . . . . . . . . . (nome e país)
— RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume şi ţara)
— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo . . . . . (naziv in država)
— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný . . . . . . . . . . (názov a krajina).
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi ja maa)
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes . . . . . . . . . . . . . . . . . (namn och land)
— EN Differences: office where goods were presented . . . . . (name and country)

Avvikelse: tullkontor där varorna an
mäldes . . . . . . (namn och land) – 99203
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Koder

— BG Излизането от . . . . . . . . . . . . . . . . . . подлежи на ограничения или такси съгласно Utförsel från . . . . . . . . . . . . . . . . . . . underkastad
Регламент/Директива/Решение № …,
restriktioner eller avgifter i enlighet
— CS Výstup ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podléhá omezením nebo dávkám podle med förordning/direktiv/beslut nr … –
99204.
nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …
— DA Udpassage fra . . . . . . . . . . . undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til
forordning/direktiv/ afgørelse nr. …
— DE Ausgang aus . . . . . . . . . . . . . . . . - gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. …
Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
— EE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid
ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…
— EL Η έξοδος από . . . . . . . . . . . . . . υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις
από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …
— ES Salida de . . . . . . . . . . . . . sometida a restricciones o imposiciones en virtud del
(de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …
— FR Sortie de . . . . . . . . . . . . . . . . soumise à des restrictions ou à des impositions par
le règlement ou la directive/décision no …
— HR Izlaz iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju
Uredbe/Direktive/Odluke br. …
— IT Uscita dalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma
del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …
— LV Izvešana no . . . . . . . piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar
Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,
— LT Išvežimui iš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taikomi apribojimai arba mokesčiai,
nustatytiReglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,
— HU A kilépés . . . . . . . . . . . . . . . területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti
korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
— MT Ħruġ mill- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt
Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …
— NL Bij uitgang uit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zijn de beperkingen of heffingen van
Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.
— PL Wyprowadzenie z . . . . . . . . . podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z
rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
— PT Saída da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sujeita a restrições ou a imposições pelo(a)
Regulamento/ Directiva/Decisão n.o …
— RO Ieşire din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . supusă restricţiilor sau impozitelor prin
Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …
— SL Iznos iz . . . . . . . . . . . . . . zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi
Uredbe/Direktive/Odločbe št. …
— SK Výstup z . . . . . . . . podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/
smernice/rozhodnutia č ….
— FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o …
mukaisia rajoituksia tai maksuja
— SV Utförsel från . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . underkastad restriktioner eller avgifter
i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …
— EN Exit from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/ Decision No …

— BG Освободено от задължителен маршрут
— CS Osvobození od stanovené trasy
— DA fritaget for bindende transportrute
— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

Befrielse från bindande färdväg –
99205

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
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Uppgifter på olika språk
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Koder

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud
— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής
— ES Dispensa de itinerario obligatorio
— FR Dispense d'itinéraire contraignant
— HR Oslobođeno od propisanog plana puta
— IT Dispensa dall'itinerario vincolante
— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta
— LT Leista nenustatyti maršruto
— HU Előírt útvonal alól mentesítve
— MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt
— NL Geen verplichte route
— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu
— PT Dispensa de itinerário vinculativo
— RO Dispensăde la itinerarul obligatoriu
— SL Opustitev predpisane poti
— SK Oslobodenie od predpísanej trasy
— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta
— SV Befrielse från bindande färdväg
— EN Prescribed itinerary waived

— BG Одобрен изпращач
— CS Schválený odesílatel
— DA Godkendt afsender
— DE Zugelassener Versender
— EE Volitatud kaubasaatja
— EL Εγκεκριμένος αποστολέας
— ES Expedidor autorizado
— FR Expéditeur agréé
— HR Ovlašteni pošiljatelj
— IT Speditore autorizzato
— LV Atzītais nosūtītājs
— LTĮgaliotas siuntėjas
— HU Engedélyezett feladó
— MT Awtorizzat li jibgħat
— NL Toegelaten afzender
— PL Upoważniony nadawca
— PT Expedidor autorizado
— RO Expeditor agreat
— SL Pooblaščeni pošiljatelj
— SK Schválený odosielateľ
— FI Valtuutettu lähettäjä
— SV Godkänd avsändare
— EN Authorised consignor

Godkänd avsändare – 99206

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
Förordning 2016/341, bilaga 9, tillägg D1

Uppgifter på olika språk
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Befrielse från underskrift – 99207

— CS Podpis se nevyžaduje
— DA Fritaget for underskrift
— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
— EE Allkirjanõudest loobutud
— EL Δεν απαιτείται υπογραφή
— ES Dispensa de firma
— FR Dispense de signature
— HR Oslobođeno potpisa
— IT Dispensa dalla firma
— LV Derīgs bez paraksta
— LT Leista nepasirašyti
— HU Aláírás alól mentesítve
— MT Firma mhux meħtieġa
— NL Van ondertekening vrijgesteld
— PL Zwolniony ze składania podpisu
— PT Dispensada a assinatura
— RO Dispensă de semnătură
— SL Opustitev podpisa
— SK Oslobodenie od podpisu
— FI Vapautettu allekirjoituksesta
— SV Befrielse från underskrift
— EN Signature waived

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY
— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION
— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS
— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ
— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
— RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

SAMLAD GARANTI FÖRBJUDEN –
99208

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
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Uppgifter på olika språk

Koder

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
— SV SAMLAD GARANTI FÖRBJUDEN
— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

OBEGRÄNSAD
99209

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
— EE PIIRAMATU KASUTAMINE
— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
— FR UTILISATION NON LIMITÉE
— HR NEOGRANIČENA UPORABA
— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
— MT UŻU MHUX RISTRETT
— NL GEBRUIK ONBEPERKT
— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
— RO UTILIZARE NELIMITATĂ
— SL NEOMEJENA UPORABA
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
— EN UNRESTRICTED USE

— BG Разни
— CS Různí
— DA Diverse
— DE Verschiedene
— EE Erinevad
— EL Διάφορα
— ES Varios
— FR Divers
— HR Razni
— IT Vari
— LV Dažādi
— LT Įvairūs
— HU Többféle
— MT Diversi
— NL Diverse
— PL Różne
— PT Diversos

Flera – 99211

ANVÄNDNING

–

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
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— RO Diverşi
— SL Razno
— SK Rôzne
— FI Useita
— SV Flera
— EN Various
— BG Насипно

Bulk – 99212

— CS Volně loženo
— DA Bulk
— DE Lose
— EE Pakendamata
— EL Χύμα
— ES A granel
— FR Vrac
— HR Rasuto
— IT Alla rinfusa
— LV Berams
— LT Nesupakuota
— HU Ömlesztett
— MT Bil-kwantitá
— NL Los gestort
— PL Luzem
— PT A granel
— RO Vrac
— SL Razsuto
— SK Voľne
— FI Irtotavaraa
— SV Bulk
— EN Bulk

— BG Изпращач
— CS Odesílatel
— DA Afsender
— DE Versender
— EE Saatja
— EL Αποστολέας
— ES Expedidor
— FR Expéditeur
— HR Pošiljatelj
— IT Speditore
— LV Nosūtītājs
— LT Siuntėjas
— HU Feladó
— MT Min jikkonsenja

Avsändare – 99213

Tullkodex m.m./Övergångsförordning
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— NL Afzender
— PL Nadawca
— PT Expedidor
— RO Expeditor
— SL Pošiljatelj
— SK Odosielateľ
— FI Lähettäjä
— SV Avsändare
— EN Consignor

Rättelse, EUT L 101, 2017.

