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Information angående utskrift av ”Exportföljedokument Lokalt
klareringsförfarande, EAD-LKF”
Layout på Exportföljedokument Lokalt klareringsförfarande (EAD-LKF)
EAD-LKF består bara av en sida, dvs. ingen varupostlista används. Layouten på EAD-LKF är statisk, dvs. varje
fält har sin fasta area. Fälten fylls i med så mycket text som ryms. Övrig information finns tillgänglig i
tulldatasystemet AviImEx.

Streckkod på EAD-LKF, typsnitt m.m.
MRN ska skrivas ut till höger om fält 1, både som en läsbar streckkod samt i klartext. För ytterligare information
se ”Guidelines for the Printout of the Export Accompanying Document (EAD)” om utskrift av streckkod samt
krav på typsnitt, stil och teckenstorlek vid utskrift.

Följande formuleringar ska anges på EAD-LKF
"De varor som är angivna i detta exportföljedokument är frigjorda med tillämpning av lokalt klareringsförfarande
(artikel 283 förordning (EEG) nr 2454/93)."
"TILLSTÅNDS nr"
“Fler uppgifter finns tillgängliga i tulldatasystemet AviImEx!”
(Se publicerat utskriftsexempel på tullverket.se)

Följande ledtexter har lagts till på EAD-LKF jämfört med EAD
"EXPORTFÖLJEDOKUMENT LOKALT KLARERINGSFÖRFARANDE"
"FÅR ENDAST ANVÄNDAS I SVERIGE"
"ONLY FOR USE IN SWEDEN"
(Se publicerat utskriftsexempel på tullverket.se)

När ska S skrivas i fält S00?
S skrivs på EAD-LKF i fält Säkl. dekl.(S00) för ALE, AviImEx, om
- Kommersiellt referensnummer finns i fält 7 (på ärendenivå)
- Kommersiellt referensnummer saknas men
- kod A (post- och expressförsändelse) har deklarerats i Särskild omständighet, kod ( fält S32, ärendenivå),
eller
- Transportdokumentnummer har deklarerats i "Bilagda handlingar" (fält 44, vaupostnivå) (I
deklarationshandledning framgår vilka transportdokumentkoderna är)
Övriga säkerhetsuppgifter kan inte ensamma generera att ett 'S' skrivs.

Uppgifter i fält 31 när godset är lastat i container
När godset är lastat i container ska containernummer skrivas ut på huvudnivå i fält 31, "Kolli och varubeskrivning;
Märken och nummer –Containernummer – Antal och slag". Containernummer behöver inte skrivas ut på
varupostnivå (fält 31/3). Godsmärkning skrivs både på huvudnivå (fält 31) och på varupostnivå (fält 31/1). På
huvudnivå skrivs i första hand containernummer ut, åtskilda av mellanslag, och därefter tillhörande
godsmärkningar i mån av plats. Även godsmärkningarna ska vara åtskilda av mellanslag. Antal kolli och kollislag
skrivs inte ut på huvudnivå (fält 31) .

Uppgifter i fält 31 när godset inte är lastat i container
När godset inte är lastat i container ska uppgifterna om godsmärkning endast skrivas ut på varupostnivå (31/1).

Utskrift av arbetskopior av EAD-LKF
Vi rekommenderar att vid utskrift av arbetskopior bör dessa innehålla texten ”Office Copy”. Texten skrivs med
stilsort Century – kursiv –fet, storlek 160 punkter, lutning 55° (skrivs ut diagonalt i dokumenten med början i
nedre vänstra hörnet och avslutas i övre högre hörnet) i form av vattenstämpel gråfärgad transparens 85 % (i
Word), 15 % (i InDesign).
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MRN
Datum för utfärdande (Utfärdandedatum) 1
Tullkontor (Exporttullkontor)
Kod ASO (Särskild omständighet, kod)
Säk.dekl 2
Kod betalningssätt för transportkostnader 8
Förseglingsnummer 3
Avsändare/Exportör EORI-nr 4, 6
Avsändare/Exportör namn
Avsändare/Exportör adress 5
Avsändare/Exportör postnummer
Avsändare/Exportör postadress
Avsändare/Exportör landkod
Blanketter
Antal kollin 18
Referensnummer 7
Unikt referensnummer för sändningen 8
Mottagare EORI-nr 4, 6
Mottagare namn
Mottagare adress 5
Mottagare postnummer
Mottagare postadress
Mottagare landkod
Deklarant orgnr 6
Deklarant namn
Deklarant adress 5
Deklarant postnummer
Deklarant postadress
Deklarant landkod
Best.land 4
Aktiva transportmedlets identitet vid gräns
Utfartstullkontor
Godsets förvaringsplats 9
Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och
slag
Antal och slag, kollin, märken och nummer 10, 11, 12
Varubeskrivning
Containernummer
Bruttovikt (kg) 13
Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd 12, 14
UNDG (FN-kod för farligt gods) 15
Plomber: Antal: 16
Märke: 17
Tidsfrist

Ytterligare information
Ovanstående information är ett komplement till den information som finns i Kommissionens
dokument. Ytterligare information finns att hämta i bl. a följande dokument:
- Guidelines for the Printout of the Export Accompanying Document (EAD) and the List of Items (ELoI)
(Document TAXUD 2008-1668 rev 2) samt tillhörande Excelfil över datasetet (Annex to Doc. 1668-2008
rev. 3: Guidelines for the Printout of the Export Accompanying Document (EAD) and the List of Items
(ELoI))
- Kommissionens förordning (EG) nr 414/2009 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Dokumentet består av förlagor för och förklarande anmärkningar till EAD bilaga 45g och den ELoI bilaga
45h som skall användas inom ramen för exportkontrollsystemet ECS.
1 Format

YYYYMMDD
Denna uppgift förmedlas inte ut i meddelande ZEL utan får läggas till i förekommande fall. Ange koden S om
exportföljedokumentet även innehåller säkerhetsrelaterad information. Om det inte innehåller säkerhetsrelaterad information
ska fältet lämnas tomt. Läs mer i inledningen av detta dokument under rubriken ”När ska S skrivas i S00”.
3 Uppgiften avser kommersiella förseglingar andra förseglingar än de som deklareras i datagruppen Förseglingsinformation
meddelande ALE. Uppgiften förmedlas inte i meddelande ZEL. Fältets användning är i dagsläget inte fullständigt definierad.
Denna uppgift kan komma att läggas till i exportdeklarationer i framtiden. När uppgift saknas ska tre streck ”---” skrivas.
4 Denna uppgift har lämnats på huvudnivå i underrättelsen och ska skrivas ut på EAD:s huvudnivå. På EAD skrivs för
uppgifterna 8 Mottagare, 15a Avsändnings-/exportland och 17a Bestämmelseland tre streck, ”---”. För uppgiften 2
Exportör/Avsändare ska fältet lämnas tomt.
5 Avsändare/Exportör adress, Mottagare adress och Deklarant adress (2: a raden) ska inte skrivas ut.
6 Org.nr utgörs av EORI-nummer och skrivs ut med landkod följt av org.nr och i förekommande fall tilläggsiffror (två tecken)
SE556677123401.
7 Ange det lokala referensnumret (LRN) och det unika referensnumret för sändningar (UCR). Vår rekommendation är att
UCR anges före LRN. Saknas UCR skrivs alltid ”---”. LRN jämställs med tullid och är obligatoriskt att skriva ut. Den
frivilliga uppgiften från underrättelsens fält Referensnummer (7) ska inte skrivas ut.
8 När uppgift saknas skriv tre streck ”---”.
9 Godslokalkod skrivs ut.
12345 delar NF Kodtext kollislag kod Godsmärkning
10 Uppgifterna skrivs enligt följande exempel:
2

12345

PD Kodtext kollislag kod Godsmärkning

11 Ordet

”delar” (pieces) ska skrivas ut efter uppgift i ”Antal delar” (Number of Pieces) fält 31/1 när ”Kollislag kod” för
oemballerat gods angetts (NE, NF eller NG). Vid övriga förpackningskoder ska inte ordet ”delar” skrivas ut.
Uppgifterna skrivs enligt följande exempel:
12345 delar NF Kodtext kollislag kod Godsmärkning
12 Kodtext (beskrivning) som hör till koder för ”Kollislag kod” och ”Bilagda handlingar, typ” ska skrivas ut efter respektive
kod. Vid långa kodtexter ska åtminstone 70 tecken skrivas ut.
13 Total bruttovikt ska skrivas ut när denna har angetts. När uppgifterna inte angetts ska tre streck ”---” skrivas.
14 Uppgifterna skrivs enligt följande exempel:
N380 Kodtext bilagda handl., typ
Bilagda handlingar identitet
X035 Kodtext bilagda handl., typ
Bilagda handlingar identitet
15 När

uppgift saknas lämnas fältet tomt.
Uppgiften ”Antal förseglingar” från datagruppen Förseglingsinformation i exportdeklarationen.
17 Uppgiften ”Förseglingsidentitet” från datagruppen Förseglingsidentitet i exportdeklarationen. Om fler förseglingar
angetts ska vid utskrift bara det första och sista serienumret i sekvensen skrivas enligt följande exempel: ARA10001 –
ARA10005.
18 Här anges totalt antal kolli för aviseringen, dvs. en summering av antal kolli på varupostnivå (fält 31-1). Vid summering
räknas bulk som ”1”.
16

