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Declaration  

 FunctionalReferenceID SE-R0023 LRN ska ha korrekt format 
SE-R0097 Endast den som skickat in en deklaration i förväg får skicka in 

en rättning. 
SE-R0139 För meddelandenamn IMDS, IMDP ska LRN inte vara registrerat 

sedan tidigare. 
SE-R0194 För meddelandenamn IMDR och IMDC måste LRN finnas 

registrerat sedan tidigare och ärendet ha rätt status 
SE-R0236 När tulldeklarationen har status godtagen får endast den som 

skickat in den ursprungliga tulldeklarationen ansöka om ändring 
elektroniskt. 

SE-R0281 'Föregående förfarande' 71 får inte kombineras med annat 
'Föregående förfarande' än 71. 'Föregående förfarande' 51, 53 
eller 54 får inte kombineras med 'Föregående förfarande' 00 
eller 71. 

SE-R0282 'Begärt förfarande' 46 får inte kombineras med annat 'Begärt 
förfarande' än 46. 

 TypeCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 
SE-V0001 Dataelementets första två tecken ’Typ av deklaration’ ska 

komma från kodlista SE-CL0101, och det tredje tecknet ’Typ av 
tilläggsdeklaration’ från kodlista SE-CL0102. 

 Authorisation SE-R0213 Uppgifter i ’Tillstånd’ lämnas på olika sätt beroende på vilken 
tillståndstyp som åberopas, se deklarationshandledningen. 

SE-R0214 'Tillstånd' ska endast anges för tillstånd enligt bilaga A. 
 ID SE-R0060 Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara giltigt 
 TypeCode SE-V0079 Använd kodlista SE-CL0149 
 AuthorisationHolder  
 ID SE-R0062 Identifieringsnumret ska vara ett giltigt Eori-nummer 
 Agent SE-R0067 Ombudet ska ha en giltig registrering för ombudskap. 

SE-R0129 Ombudets identifieringsnummer ska anges om 'Ombud - Status' 
är 2. För övriga fall ska Ombudets identifieringsnummer samt 
kontaktuppgifter utelämnas. 

 ID SE-R0062 Identifieringsnumret ska vara ett giltigt Eori-nummer 
SE-R0068 Ombud eller deklarant måste vara samma som avsändande part 

(wsa:From/Address i kuvertet). I de fall ombud används ska 
ombudet vara samma som avsändande part. 

SE-R0189 Ombudets identifieringsnummer kan inte vara samma som 
deklarantens identifieringsnummer. 

 FunctionCode SE-V0039 Använd kodlista SE-CL0109 
 Contact  
 Name  
 Communication SE-R0252 Både 'Telefonnummer' och 'E-postadress' ska anges. 
 ID  
 TypeCode SE-V0077 Använd kodlista SE-CL0147 
 Declarant SE-R0177 Om 'Deklarant' är en privatperson och har ett 

svenskt personnummer ska landkod följt av personnummer 
(SEÅÅMMDDXXXX) anges som identifieringsnummer. Om 
'Deklarant' är en privatperson och inte har svenskt 
personnummer ska landkod följt av födelsedatum (t ex 
DKÅÅÅÅMMDD) anges som identifieringsnummer. Om 
statistiskt värde understiger 10.000 SEK tillåts även nollor efter 
landkod, t.ex. SE0000000000 eller DK00000000. Namn och 
adressuppgifter ska alltid anges när privatperson är deklarant. 
 Kod PRIVA ska anges i 'Ytterligare uppgifter - Kod'. Se 
deklarationshandledningen.  

SE-R0233 ’Person som ställer garanti’ respektive ’Person som betalar tull’ 
ska vara samma person (samma Eori-nummer) och endast 
anges om den inte är samma person som ’Deklarant’. 

SE-R0244 Om 'Deklarant' är en ekonomisk aktör med giltigt Eori- eller 
MRA-nummer ska endast identifieringsnummer anges. Se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0255 'Deklarant' ska alltid anges. 
SE-R0256 Endast en 'Deklarant', en 'Person som betalar tull' respektive en 

'Person som ställer garanti' får anges. 
 Name  
 ID SE-R0068 Ombud eller deklarant måste vara samma som avsändande part 
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  (wsa:From/Address i kuvertet). I de fall ombud används ska 

ombudet vara samma som avsändande part. 
SE-R0178 Om Eori- eller MRA-nummer används ska det vara giltigt. 
SE-R0188 Om 'Kod för ombuds status' är 3 ska ett giltigt Eori-nummer 

anges. 
 RoleCode SE-V0075 Använd kodlista SE-CL0146 
 Address  
 CityName  
 CountryCode SE-V0085 Använd kodlista SE-CL0156 
 Line  
 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 
 Contact  
 Name  
 Communication SE-R0252 Både 'Telefonnummer' och 'E-postadress' ska anges. 
 ID  
 TypeCode SE-V0077 Använd kodlista SE-CL0147 
 GoodsShipment  
 TransactionNatureCode SE-R0187 'Transaktionens art' ska anges på antingen huvudnivå eller på 

samtliga varuposter. 
SE-V0071 Använd kodlista SE-CL0141 

 InvoiceCurrencyCode SE-V0072 Använd kodlista SE-CL0142 
 AEOMutualRecognitionParty SE-R0142 Om 'Ytterligare aktör i leveranskedjan' anges kan den anges på 

antingen huvudnivå eller varupostnivå. 
 ID SE-R0062 Identifieringsnumret ska vara ett giltigt Eori-nummer 

SE-R0118 AEO-tillståndet för angivet Eori-nummer ska vara giltigt. 
 RoleCode SE-V0060 Använd kodlista SE-CL0131 
 Buyer SE-R0140 Köpare kan anges antingen på huvudnivå eller på varupostnivå. 

SE-R0205 Köpare ska anges om uppgiften skiljer sig från importör. Ange 
antingen identifieringsnummer eller namn och adressuppgifter. 

 Name  
 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 

deklarationshandledningen. 
 Address  
 CityName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Line  
 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 
 AdditionalDocument SE-R0161 För vissa förmånskoder ska dokumentkod deklareras, se 

deklarationshandledningen. 
SE-R0257 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 behöver uppgifter för moms 

deklareras i 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter'. För 
VAT-registrerade företag anges FR-kod 1 (för deklarant/ 
uppdragsgivaren vid ombudstatus 3) respektive FR-kod 2 (för 
den mottagande personen/köparen). För privatpersoner och inte 
VAT-registrerade organisationer/företag ska istället 
dokumentkod 3MEJ respektive 3MEU anges i 'Styrkande 
handling - Typ'. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0276 Samtliga varuposter ska ha en dokumentkod för faktura, se 
deklarationshandledningen. En faktura som hör till alla 
varuposter deklareras på huvudnivå. Om en faktura hör till en 
eller flera specifika varuposter (och inte hör till alla) så ska den 
fakturan deklareras på aktuella varuposter och inte på 
huvudnivå. 

 EffectiveDateTime  
 DateTime  
 ID SE-R0060 Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara giltigt 

SE-R0157 'Ytterligare referens - Referensnummer' ska deklareras om inte 
undantag finns. 

SE-R0158 Formatkrav för identitet finns för vissa dokumentkoder, se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0201 Samma referensnummer får inte anges på både huvudnivå och 
varupostnivå. 

 TypeCode SE-R0147 Giltiga dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad 
varukod ska deklareras, se Tulltaxan. 

SE-R0148 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod 
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  ska deklareras i rätt dataelement, se deklarationshandledningen. 

SE-R0149 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod får 
bara kombineras om det framgår av Tulltaxan. 

SE-R0169 För vissa ytterligare förfaranden ska dokumentkoder deklareras i 
’Styrkande handling’. 

SE-R0264 Deklareras dokumenttyp som avser att punktskatt ska betalas till 
SKV ska 'Deklarant', 'Person som betalar tull' eller 'Köpare' vara 
momsregistrerad och registrerad för punktskatten som anges. 

SE-R0270 Dokumentkod 3MEJ får endast anges tillsammans med begärt 
förfarande 42 eller 63 för specifika varor (fordon) med varukoder 
ur kapitel 86-89 i Tulltaxan. 

SE-R0273 Dokumentkod 3MEU och/eller 3MEJ får endast anges i 
kombination med begärt förfarande 42 eller 63. 

SE-R0277 Är deklarant en privatperson kan inte dokumentkod som innebär 
att man betalar skatt direkt till SKV användas. Se Tulltaxan och 
dokumentkodstyp 9. 

SE-V0011 Använd kodlista SE-CL0118 
 LineNumeric  
 Submitter  
 Name  
 AdditionalInformation  
 StatementCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0262 Deklareras kod LAGER i 'Ytterligare uppgifter' ska deklarant och 
tillståndshavare för lagret vara samma person. 

SE-R0274 Kod LAGER får inte kombineras med dokumentkod 3OMS. 
SE-R0283 För försändelser innehållandes diplomatgods och som regleras 

av Wienkonventionens artikel 36 behöver kod 10T anges i 
'Ytterligare förfarande' utöver kod 01000 i 'Ytterligare uppgifter'. 
Om kod 01000 är angiven på huvudnivå måste samtliga 
varuposter ha kod 10T. 

SE-V0013 Använd kodlista SE-CL0107 
 StatementDescription  
 Consignment  
 ContainerCode SE-R0249 Om 'Containerindikator' är 1 (ja) ska 'Containernummer' anges. 

Om 'Containerindikator' är 0 (nej) ska 'Containernummer' inte 
anges. 

SE-V0007 Använd kodlista SE-CL0117 
 ArrivalTransportMeans  
 ModeCode SE-V0064 Använd kodlista SE-CL0135 
 BorderTransportMeans  
 RegistrationNationalityCode SE-R0239 ’Nationalitet’ ska anges om kod 1, 3, 4 eller 9 har deklarerats i 

’Transportsätt’, i övriga fall ska uppgiften utelämnas. 
SE-V0085 Använd kodlista SE-CL0156 

 ModeCode SE-V0064 Använd kodlista SE-CL0135 
 GoodsLocation SE-R0069 Varornas förvaringsplats ska anges enligt korrekt format och 

vara en giltig plats för den aktuella deklarationen eller anmälan. 
Giltiga sätt att ange plats återfinns i deklarationshandledningen. 

SE-R0195 För meddelandenamn IMDS och IMDC är uppgift om ’Varornas 
förvaringsplats’ obligatorisk. För meddelandenamn IMDP och 
IMDR kan uppgiften utelämnas. 

 Name  
 ID  
 TypeCode SE-V0044 Använd kodlista SE-CL0112 
 Address  
 TypeCode SE-V0043 Använd kodlista SE-CL0113 
 TransportContractDocument SE-R0210 'Transportdokument' ska anges antingen på huvudnivå eller på 

samtliga varuposter. 
 ID  
 TypeCode SE-V0063 Använd kodlista SE-CL0134 
 TransportEquipment SE-R0249 Om 'Containerindikator' är 1 (ja) ska 'Containernummer' anges. 

Om 'Containerindikator' är 0 (nej) ska 'Containernummer' inte 
anges. 

 ID  
 GoodsReference  
 LineNumeric SE-R0258 Angivet varupostnummer måste finnas i deklarationen och vara 
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  unikt för det aktuella containernumret. 
 CustomsValuation  
 ChargeDeduction  
 ChargesTypeCode SE-V0065 Använd kodlista SE-CL0136 
 OtherChargeDeductionAmount  
 Destination SE-R0044 Destinationsland ska anges på antingen huvudnivå eller på 

samtliga varuposter 
SE-R0259 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 kan inte landkod SE anges i 

'Destinationsland'. 
 CountryCode SE-V0086 Använd kodlista SE-CL0157 
 DomesticDutyTaxParty SE-R0181 ’Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter' FR-kod 1 med SE 

VAT-nr och FR-kod 2 med EU VAT-nr kan anges endast vid 
’Begärt förfarande' 42 eller 63. 
FR-kod 5 ska anges när deklarationen innehåller ett IOSS reg. 
nr. vid förfarande 4000 i kombination med 'Ytterligare 
förfarandekoder' C07 och F48. 
FR-kod 7 ska anges om 'Ombud - Status' är 3 i de fall 
importören är momsregistrerad i SE. Se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0183 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter - 
Registreringsnummer' kan anges antingen på huvudnivå eller på 
varupostnivå. Registreringsnummer för FR-kod 5 (IOSS-ID) 
måste vara detsamma i hela deklarationen. 

 ID SE-R0182 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter 
– Registreringsnummer' ska bestå av ett identitets- eller 
referensnummer med korrekt format och vara giltigt. 

SE-R0275 Vid ombudsstatus 3 ska momsregistreringsnumret till FR-kod 
tillhöra den person som ska redovisa momsen till SKV. 

 RoleCode SE-R0257 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 behöver uppgifter för moms 
deklareras i 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter'. För 
VAT-registrerade företag anges FR-kod 1 (för deklarant/ 
uppdragsgivaren vid ombudstatus 3) respektive FR-kod 2 (för 
den mottagande personen/köparen). För privatpersoner och inte 
VAT-registrerade organisationer/företag ska istället 
dokumentkod 3MEJ respektive 3MEU anges i 'Styrkande 
handling - Typ'. Se deklarationshandledningen. 

SE-V0068 Använd kodlista SE-CL0139 
 ExportCountry SE-R0045 Avsändnings-/exportland ska anges på antingen huvudnivå eller 

på samtliga varuposter 
 ID SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Exporter SE-R0138 Ange antingen exportörens identifieringsnummer eller 

exportörens namn och adressuppgifter. 
SE-R0203 'Exportör' ska anges antingen på huvudnivå eller på samtliga 

varuposter. 
 Name  
 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 

deklarationshandledningen. 
 Address  
 CityName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Line  
 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 
 GoodsMeasure SE-R0001 Bruttovikt ska anges på antingen huvudnivå eller på samtliga 

varuposter 
 GrossMassMeasure SE-R0143 Bruttovikt ska vara större än eller lika med nettovikt. 
 GovernmentAgencyGoodsItem  
 SequenceNumeric SE-R0006 Varupostnummer måste räknas upp med 1 för varje varupost. 

Gäller inte efter att deklarationen fått status Godtagen. 
SE-R0007 Första varupostens Varupostnummer måste ha värde 1. Gäller 

inte efter att deklarationen fått status Godtagen. 
 StatisticalValueAmount  
 TransactionNatureCode SE-R0187 'Transaktionens art' ska anges på antingen huvudnivå eller på 

samtliga varuposter. 
SE-V0071 Använd kodlista SE-CL0141 

 AdditionalDocument SE-R0160 Dokumentkod och giltigt licensnummer måste anges för vissa 
varukoder, se Tulltaxan. 
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  SE-R0161 För vissa förmånskoder ska dokumentkod deklareras, se 

deklarationshandledningen. 
SE-R0257 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 behöver uppgifter för moms 

deklareras i 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter'. För 
VAT-registrerade företag anges FR-kod 1 (för deklarant/ 
uppdragsgivaren vid ombudstatus 3) respektive FR-kod 2 (för 
den mottagande personen/köparen). För privatpersoner och inte 
VAT-registrerade organisationer/företag ska istället 
dokumentkod 3MEJ respektive 3MEU anges i 'Styrkande 
handling - Typ'. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0276 Samtliga varuposter ska ha en dokumentkod för faktura, se 
deklarationshandledningen. En faktura som hör till alla 
varuposter deklareras på huvudnivå. Om en faktura hör till en 
eller flera specifika varuposter (och inte hör till alla) så ska den 
fakturan deklareras på aktuella varuposter och inte på 
huvudnivå. 

 EffectiveDateTime  
 DateTime  
 ID SE-R0060 Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara giltigt 

SE-R0157 'Ytterligare referens - Referensnummer' ska deklareras om inte 
undantag finns. 

SE-R0158 Formatkrav för identitet finns för vissa dokumentkoder, se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0201 Samma referensnummer får inte anges på både huvudnivå och 
varupostnivå. 

 TypeCode SE-R0147 Giltiga dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad 
varukod ska deklareras, se Tulltaxan. 

SE-R0148 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod 
ska deklareras i rätt dataelement, se deklarationshandledningen. 

SE-R0149 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod får 
bara kombineras om det framgår av Tulltaxan. 

SE-R0264 Deklareras dokumenttyp som avser att punktskatt ska betalas till 
SKV ska 'Deklarant', 'Person som betalar tull' eller 'Köpare' vara 
momsregistrerad och registrerad för punktskatten som anges. 

SE-R0270 Dokumentkod 3MEJ får endast anges tillsammans med begärt 
förfarande 42 eller 63 för specifika varor (fordon) med varukoder 
ur kapitel 86-89 i Tulltaxan. 

SE-R0273 Dokumentkod 3MEU och/eller 3MEJ får endast anges i 
kombination med begärt förfarande 42 eller 63. 

SE-R0277 Är deklarant en privatperson kan inte dokumentkod som innebär 
att man betalar skatt direkt till SKV användas. Se Tulltaxan och 
dokumentkodstyp 9. 

SE-V0011 Använd kodlista SE-CL0118 
 LineNumeric  
 Submitter  
 Name  
 WriteOff SE-R0179 Ange antingen kvantitet eller belopp, inte båda. 
 QuantityQuantity  
 unitCode SE-V0074 Använd kodlista SE-CL0144 
 AmountAmount  
 currencyID SE-V0072 Använd kodlista SE-CL0142 
 AdditionalInformation  
 StatementCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0232 Kod LAGER, PRIVA och RESRV ska endast anges på 
huvudnivå. 

SE-R0274 Kod LAGER får inte kombineras med dokumentkod 3OMS. 
SE-R0283 För försändelser innehållandes diplomatgods och som regleras 

av Wienkonventionens artikel 36 behöver kod 10T anges i 
'Ytterligare förfarande' utöver kod 01000 i 'Ytterligare uppgifter'. 
Om kod 01000 är angiven på huvudnivå måste samtliga 
varuposter ha kod 10T. 

SE-V0013 Använd kodlista SE-CL0107 
 StatementDescription  
 AEOMutualRecognitionParty SE-R0142 Om 'Ytterligare aktör i leveranskedjan' anges kan den anges på 

antingen huvudnivå eller varupostnivå. 
 ID SE-R0062 Identifieringsnumret ska vara ett giltigt Eori-nummer 
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  SE-R0118 AEO-tillståndet för angivet Eori-nummer ska vara giltigt. 
 RoleCode SE-V0060 Använd kodlista SE-CL0131 
 Buyer SE-R0140 Köpare kan anges antingen på huvudnivå eller på varupostnivå. 

SE-R0205 Köpare ska anges om uppgiften skiljer sig från importör. Ange 
antingen identifieringsnummer eller namn och adressuppgifter. 

 Name  
 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 

deklarationshandledningen. 
 Address  
 CityName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Line  
 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 
 Commodity SE-R0072 Max en CUS-kod (CUS) får anges per varupost 

SE-R0073 Max en Varukod - KN-nummer (KNR) får anges per varupost 
SE-R0074 Max en Varukod - Taric-nummer (TAR) får anges per varupost 
SE-R0075 Max 99 Varukod - Taric-tilläggsnummer (TAT) får anges per 

varupost 
SE-R0076 Max 99 Varukod - nationellt/nationella tilläggsnummer (NAT) får 

anges per varupost 
SE-R0221 Max en Varukod - HS-undernummer (HSU) får anges per 

varupost. 
SE-R0224 Avgifter enligt Tulltaxan ska deklareras. 

 Description  
 Classification SE-R0171 Kombinationen av 'Ytterligare förfarande' och varukod ska vara 

giltig. 
SE-R0225 För vissa varukoder krävs tilläggskod, se Tulltaxan. 
SE-R0260 Kombinationen av varukod, värde, vikt och ev. extra 

mängdenhet ska vara rimlig. 
 ID SE-R0144 Giltiga tilläggskoder som finns till åtgärder för deklarerad 

varukod ska deklareras, se Tulltaxan (gäller kvalificerare TAT 
och NAT). 

SE-R0145 Giltiga tilläggskoder som finns till åtgärder för deklarerad 
varukod ska deklareras endast en gång per varupost, se 
Tulltaxan (gäller kvalificerare TAT och NAT). 

SE-R0146 Giltiga tilläggskoder som finns till åtgärder för deklarerad 
varukod får bara kombineras om det framgår av Tulltaxan (gäller 
kvalificerare TAT och NAT). 

SE-R0162 Kombinationen av HS-nummer, KN-nummer och Taric-nummer 
ska bilda en giltig varukod enligt Tulltaxan. 

SE-R0163 För vissa varukoder krävs att villkoren som beskrivs i den 
förklarande texten till varukoden och i ev. fotnoter är uppfyllda, 
se Tulltaxan. 

SE-R0199 Kod 00 får inte användas som HS-nummer när 'Statistiskt värde' 
är mer än 10 000 SEK (gäller vid kvalificerare HSU). Se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0222 Formatet ska vara korrekt enligt angiven kvalificerare, se 
deklarationshandledningen. 

SE-V0037 Använd kodlista SE-CL0124 för CUS 
SE-V0045 Använd kodlista SE-CL0119 för KNR 
SE-V0046 Använd kodlista SE-CL0120 för TAR 
SE-V0047 Använd kodlista SE-CL0121 för TAT 
SE-V0048 Använd kodlista SE-CL0122 för NAT 
SE-V0078 Använd kodlista SE-CL0148 för HSU 

 IdentificationTypeCode SE-V0014 Använd kodlista SE-CL0116 
 DutyTaxFee SE-R0185 'Förmåner' ska alltid anges en gång per varupost. 

SE-R0186 'Kvotens löpnummer' får endast anges en gång per varupost. 
SE-R0192 När 1MT deklareras i 'Slag av avgift' ska 'Belopp' anges. 

'Avgiftssats' och 'Beräkningsenhet' ska utelämnas. Se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0198 Deklareras kod 00 som HS-nummer ska inga uppgifter för 
avgiftsberäkning anges. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0226 Vid manuell beräkning ska ’Slag av avgift’ anges, uträknat 
belopp anges i ’Kvantitet’ och koden 099 anges i 
’Beräkningsenhet'. ’Avgiftssats’ och ’Belopp’ ska utelämnas. 

SE-R0229 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 ska ingen mervärdeskatt 
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  deklareras. 

SE-R0230 För vissa ytterligare förfaranden finns olika värdegränser och 
regler för när mervärdeskatt och/eller avgifter ska anges, eller 
eventuellt utelämnas. Se information om tullfriheter på 
Tullverket.se. 

 AdValoremTaxBaseAmount  
 DutyRegimeCode SE-R0166 Giltig förmånskod som finns till åtgärd för deklarerad varukod 

ska deklareras, se Tulltaxan. 
SE-V0040 Använd kodlista SE-CL0110 

 SpecificTaxBaseQuantity SE-R0197 För varukoder där avgifter beräknas på kvantitet ska 'Kvantitet' 
och 'Beräkningsenhet' anges enligt Tulltaxan. 

SE-R0235 Kvantiteter som anges i olika dataelement, men avser samma 
vara, måste överensstämma med varandra. T.ex. så ska 10 HLT 
i kvantitet motsvara 1000 LTR i extra mängdenhet. Se 
deklarationshandledningen. 

 unitCode SE-V0074 Använd kodlista SE-CL0144 
 TaxRateNumeric SE-R0196 'Avgiftssats' för deklarerad varukod ska anges för beloppstullar 

(%) enligt Tulltaxan. För avgifter som beräknas med 
mängdenheter (t ex KGM, LTR, NAR mm) ska 'Avgiftssats' 
utelämnas, förutom för avgiftskoder 032 och 033 där 
'Avgiftssats' alltid ska anges. 

 TypeCode SE-R0167 'Slag av avgift' för deklarerad varukod ska anges enligt 
Tulltaxan. 

SE-R0193 Vid mervärdesskatt ska kod för 'Slag av avgift' vara 1MT för 
momsregistrerade företag, i annat fall anges B00 för 
mervärdesskatt. Vid IOSS ska däremot 1MT alltid anges. 

SE-R0263 Deklareras dokumenttyp som avser att punktskatt eller moms 
ska betalas direkt till SKV, får inte kod för 'Slag av avgift' för 
samma punktskatt/moms/monetärt tullvärde deklareras. 

SE-R0278 Kod för 'Slag av avgift' (avgiftskod) 1MT eller B00 får endast 
anges en gång per varupost, förutom vid IOSS. 

SE-R0284 Vid mervärdesskatt ska kod för 'Slag av avgift' vara B00 när kod 
LAGER angetts i 'Ytterligare uppgifter - kod' 

SE-R0285 För avgiftskoderna 032 och 033 krävs att PRIVA deklareras i 
'Ytterligare uppgifter - Kod'. 

SE-V0073 Använd kodlista SE-CL0143 
 QuotaOrderID SE-R0154 Kvot kan endast ansökas på vikt 0,5 kg eller mer. 

SE-R0155 Kvot kan endast ansökas på värde 0,5 € eller mer. 
SE-R0156 Kvot kan endast ansökas på kvoter som är öppna. 
SE-R0164 För deklarerad förmånskod ska giltigt kvotnummer deklareras, 

se Tulltaxan. 
SE-R0165 Kvot kan endast ansökas på vissa varukoder med särskilda 

förmånskoder, se Tulltaxan. 
 Payment  
 MethodCode SE-R0250 Använd kod E för uppskjuten betalning, använd kod A för 

kontant betalning. 
SE-R0253 Vid uppskjuten betalning (kod E) ska giltigt tillstånd DPO finnas. 

Tillståndet ska tillhöra 'Person som betalar tull' när denne är 
angiven, i annat fall ska tillstånd DPO tillhöra deklaranten. 

SE-R0269 För meddelandenamn IMDS kan endast uppskjuten betalning 
(kod E) användas. 

SE-R0287 'Betalningsmetod' är obligatorisk vid övergång till fri omsättning 
och ska endast anges på varupost 1 

 GoodsMeasure  
 GrossMassMeasure SE-R0001 Bruttovikt ska anges på antingen huvudnivå eller på samtliga 

varuposter 
SE-R0143 Bruttovikt ska vara större än eller lika med nettovikt. 

 NetNetWeightMeasure SE-R0219 Uppgiften är obligatorisk vid övergång till fri omsättning. 
 TariffQuantity SE-R0153 'Extra mängdenheter' ska deklareras när det framgår av villkor 

till deklarerad varukod, se Tulltaxan. 
SE-R0279 Värdet ska vara större än 0 (noll). 

 InvoiceLine  
 ItemChargeAmount  
 Consignor SE-R0138 Ange antingen exportörens identifieringsnummer eller 

exportörens namn och adressuppgifter. 
SE-R0203 'Exportör' ska anges antingen på huvudnivå eller på samtliga 
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  varuposter. 
 Name  
 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 

deklarationshandledningen. 
 Address  
 CityName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Line  
 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 
 CustomsValuation  
 MethodCode SE-R0219 Uppgiften är obligatorisk vid övergång till fri omsättning. 

SE-V0067 Använd kodlista SE-CL0138 
 ChargeDeduction  
 ChargesTypeCode SE-V0065 Använd kodlista SE-CL0136 
 OtherChargeDeductionAmount  
 Destination SE-R0044 Destinationsland ska anges på antingen huvudnivå eller på 

samtliga varuposter 
SE-R0259 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 kan inte landkod SE anges i 

'Destinationsland'. 
 CountryCode SE-V0086 Använd kodlista SE-CL0157 
 DomesticDutyTaxParty SE-R0181 ’Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter' FR-kod 1 med SE 

VAT-nr och FR-kod 2 med EU VAT-nr kan anges endast vid 
’Begärt förfarande' 42 eller 63. 
FR-kod 5 ska anges när deklarationen innehåller ett IOSS reg. 
nr. vid förfarande 4000 i kombination med 'Ytterligare 
förfarandekoder' C07 och F48. 
FR-kod 7 ska anges om 'Ombud - Status' är 3 i de fall 
importören är momsregistrerad i SE. Se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0183 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter - 
Registreringsnummer' kan anges antingen på huvudnivå eller på 
varupostnivå. Registreringsnummer för FR-kod 5 (IOSS-ID) 
måste vara detsamma i hela deklarationen. 

 ID SE-R0182 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter 
– Registreringsnummer' ska bestå av ett identitets- eller 
referensnummer med korrekt format och vara giltigt. 

SE-R0275 Vid ombudsstatus 3 ska momsregistreringsnumret till FR-kod 
tillhöra den person som ska redovisa momsen till SKV. 

 RoleCode SE-R0257 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 behöver uppgifter för moms 
deklareras i 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter'. För 
VAT-registrerade företag anges FR-kod 1 (för deklarant/ 
uppdragsgivaren vid ombudstatus 3) respektive FR-kod 2 (för 
den mottagande personen/köparen). För privatpersoner och inte 
VAT-registrerade organisationer/företag ska istället 
dokumentkod 3MEJ respektive 3MEU anges i 'Styrkande 
handling - Typ'. Se deklarationshandledningen. 

SE-V0068 Använd kodlista SE-CL0139 
 ExportCountry SE-R0045 Avsändnings-/exportland ska anges på antingen huvudnivå eller 

på samtliga varuposter 
 ID SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 GovernmentProcedure SE-R0063 Förfarandekod ska vara giltig och tillämplig för den aktuella 

deklarationen 
SE-R0242 ’Begärt förfarande’ och ’Föregående förfarande’ är obligatoriskt 

och får endast anges en gång per varupost, ’Ytterligare 
förfarande’ kan upprepas max 99 gånger. 

SE-R0246 Vissa förfaranden kräver tillstånd, se 
deklarationshandledningen. 

 CurrentCode SE-R0257 Vid 'Begärt förfarande' 42 eller 63 behöver uppgifter för moms 
deklareras i 'Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter'. För 
VAT-registrerade företag anges FR-kod 1 (för deklarant/ 
uppdragsgivaren vid ombudstatus 3) respektive FR-kod 2 (för 
den mottagande personen/köparen). För privatpersoner och inte 
VAT-registrerade organisationer/företag ska istället 
dokumentkod 3MEJ respektive 3MEU anges i 'Styrkande 
handling - Typ'. Se deklarationshandledningen. 

SE-V0050 Använd kodlista SE-CL0103 
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 PreviousCode SE-V0050 Använd kodlista SE-CL0103 
 AdditionalCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0170 Kombinationen av 'Ytterligare förfarande' och förmånskod ska 
vara giltig. 

SE-R0171 Kombinationen av 'Ytterligare förfarande' och varukod ska vara 
giltig. 

SE-R0172 Kombinationen av kod för begärt och föregående förfarande ska 
tillsammans med 'Ytterligare förfarande' vara giltig. 

SE-R0230 För vissa ytterligare förfaranden finns olika värdegränser och 
regler för när mervärdeskatt och/eller avgifter ska anges, eller 
eventuellt utelämnas. Se information om tullfriheter på 
Tullverket.se. 

SE-R0272 Vid yrkande på tullfrihet där det även yrkas på momsfrihet ska 
både kod för tullfrihet och kod F45 anges i 'Ytterligare 
Förfarande'. 

SE-R0286 Endast vissa ytterligare förfarandekoder kan kombineras. Se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0292 Vissa ytterligare förfarande innebär att dokumentkod PRIVA ska 
anges eller utelämnas i 'Ytterligare uppgifter'. Se 
deklarationshandledningen. 

SE-V0069 Använd kodlista SE-CL0104 
 Origin SE-R0200 Kombinationen mellan 'Förmån', 'Kod för ursprungsland' och 

'Kod för förmånsursprungsland' måste vara korrekt, se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0217 Maximalt ett 'Ursprungsland' respektive 'Förmånsursprungsland' 
får anges per varupost, se deklarationshandledningen. 

 CountryCode SE-V0076 Använd kodlista SE-CL0155. 
 TypeCode SE-V0053 Använd kodlista SE-CL0125 
 Packaging  
 MarksNumbersID SE-R0017 Märken är obligatoriskt för alla kollislag (förpackningskoder) 

förutom de som indikerar bulk (VQ, VG, VL, VY, VR, VS eller 
VO) eller oemballerat gods (NE, NF eller NG). 

 QuantityQuantity SE-R0019 Antal kolli får inte ha värde 0 för varor som anges i delar (då 
kollislag har värde NE, NF eller NG). 

SE-R0098 Om värdet i uppgiften ”Antal kollin” är 0 för en varupost måste 
det finnas minst en annan varupost, med samma ”Kollislag” och 
”Märken”, som har ett värde i ”Antal kollin” som är större än 0. 

SE-R0173 Om ”Kollislag” indikerar bulkvaror (VQ, VG, VL, VY, VR, VS eller 
VO) ska inte "Antal kollin" anges. För övriga kollislag är "Antal 
kollin” obligatoriskt. 

 TypeCode SE-V0049 Använd kodlista SE-CL0115 
 PreviousDocument SE-R0231 ’Tidigare dokument’ kan anges på både huvudnivå och 

varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla 
varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på 
huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter. Samma 
’Typ’ kan användas på både huvud- och varupostnivå i en 
deklaration, däremot kan inte samma ’Referensnummer’ 
förekomma på båda nivåerna. 

SE-R0245 För meddelandenamn IMDS och IMDC är uppgift om ’Tidigare 
dokument’ obligatorisk. För meddelandenamn IMDP och IMDR 
kan uppgiften utelämnas, men deklarationen måste 
kompletteras med uppgiften, med hjälp av IMDR, innan varornas 
ankomst anmäls. 

 ID SE-R0056 "Förenklad deklaration/Tidigare dokument" måste referera till en 
giltig handling med rätt status. 

SE-R0057 "Förenklad deklaration/Tidigare dokument" ska ha korrekt 
format. 

 TypeCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 
SE-V0019 Använd kodlista SE-CL0106 

 LineNumeric  
 Seller SE-R0174 Säljare kan anges antingen på huvudnivå eller på varupostnivå. 

SE-R0204 Säljare ska anges om uppgiften skiljer sig från exportör. Ange 
antingen identifieringsnummer eller namn och adressuppgifter. 

 Name  
 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 

deklarationshandledningen. 
 Address  
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 CityName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Line  
 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 
 UCR  
 TraderAssignedReferenceID  
 ValuationAdjustment  
 AdditionCode SE-R0180 Ange en kod bestående av fyra tecken. Koden omfattar fyra 

siffror som är antingen ”0” eller ”1”. Se 
deklarationshandledningen. 

 AdditionalReference  
 ID SE-R0157 'Ytterligare referens - Referensnummer' ska deklareras om inte 

undantag finns. 
 TypeCode SE-R0147 Giltiga dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad 

varukod ska deklareras, se Tulltaxan. 
SE-R0148 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod 

ska deklareras i rätt dataelement, se deklarationshandledningen. 
SE-R0149 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod får 

bara kombineras om det framgår av Tulltaxan. 
SE-R0216 Samma dokumentkod får inte anges på både huvudnivå och 

varupostnivå. 
SE-R0261 För dokumentkod Y058 krävs att PRIVA deklareras i 'Ytterligare 

uppgifter - Kod'. 
SE-V0083 Använd kodlista SE-CL0153 

 TransportContractDocument SE-R0210 'Transportdokument' ska anges antingen på huvudnivå eller på 
samtliga varuposter. 

 ID  
 TypeCode SE-V0063 Använd kodlista SE-CL0134 
 Authorisation SE-R0213 Uppgifter i ’Tillstånd’ lämnas på olika sätt beroende på vilken 

tillståndstyp som åberopas, se deklarationshandledningen. 
SE-R0214 'Tillstånd' ska endast anges för tillstånd enligt bilaga A. 

 ID SE-R0060 Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara giltigt 
 TypeCode SE-V0079 Använd kodlista SE-CL0149 
 AuthorisationHolder  
 ID SE-R0062 Identifieringsnumret ska vara ett giltigt Eori-nummer 
 Invoice  
 AmountAmount  
 PreviousDocument SE-R0231 ’Tidigare dokument’ kan anges på både huvudnivå och 

varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla 
varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på 
huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter. Samma 
’Typ’ kan användas på både huvud- och varupostnivå i en 
deklaration, däremot kan inte samma ’Referensnummer’ 
förekomma på båda nivåerna. 

SE-R0245 För meddelandenamn IMDS och IMDC är uppgift om ’Tidigare 
dokument’ obligatorisk. För meddelandenamn IMDP och IMDR 
kan uppgiften utelämnas, men deklarationen måste 
kompletteras med uppgiften, med hjälp av IMDR, innan varornas 
ankomst anmäls. 

 ID SE-R0056 "Förenklad deklaration/Tidigare dokument" måste referera till en 
giltig handling med rätt status. 

SE-R0057 "Förenklad deklaration/Tidigare dokument" ska ha korrekt 
format. 

 TypeCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 
SE-V0019 Använd kodlista SE-CL0106 

 Seller SE-R0174 Säljare kan anges antingen på huvudnivå eller på varupostnivå. 
SE-R0204 Säljare ska anges om uppgiften skiljer sig från exportör. Ange 

antingen identifieringsnummer eller namn och adressuppgifter. 
 Name  
 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 

deklarationshandledningen. 
 Address  
 CityName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Line  
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 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 
 TradeTerms SE-R0215 'Leveransvillkor' är obligatoriskt då kod '1' har deklarerats i 

'Värderingsmetod'. 
SE-R0265 För leveransvillkor ange antingen 'UN/LOCODE' eller 'Platsens 

namn' och 'Land'. 
 ConditionCode SE-V0070 Använd kodlista SE-CL0140 
 LocationID  
 LocationName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 UCR  
 TraderAssignedReferenceID  
 Warehouse SE-R0211 När tullagerförfarande avslutas är dataelementet obligatoriskt. I 

annat fall ska dataelementet lämnas tomt. Se 
deklarationshandledningen. 

SE-R0218 Deklarerade godslokalkoder i 'Lager' och 'Varornas 
förvaringsplats' ska vara identiska. 

 ID SE-R0060 Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara giltigt 
 TypeCode SE-R0059 Tillståndet för angivet tillståndsnummer ska vara av samma typ 

som angivits i Identifiering av lager/typ 
SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 
SE-V0038 Använd kodlista SE-CL0108 

 AdditionalReference  
 ID SE-R0157 'Ytterligare referens - Referensnummer' ska deklareras om inte 

undantag finns. 
 TypeCode SE-R0147 Giltiga dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad 

varukod ska deklareras, se Tulltaxan. 
SE-R0148 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod 

ska deklareras i rätt dataelement, se deklarationshandledningen. 
SE-R0149 Dokumentkoder som finns till åtgärder för deklarerad varukod får 

bara kombineras om det framgår av Tulltaxan. 
SE-R0216 Samma dokumentkod får inte anges på både huvudnivå och 

varupostnivå. 
SE-R0261 För dokumentkod Y058 krävs att PRIVA deklareras i 'Ytterligare 

uppgifter - Kod'. 
SE-V0083 Använd kodlista SE-CL0153 

 Importer SE-R0207 Om Importör är en privatperson och har ett svensk 
personnummer ska landkod följt av personnummer 
(SEÅÅMMDDXXXX) anges som identifieringsnummer. Om 
Importör är en privatperson och inte har svenskt personnummer 
ska landkod följt av födelsedatum (t ex DKÅÅÅÅMMDD) anges 
som identifieringsnummer. I båda fallen ska namn och 
adressuppgifter anges, se deklarationshandledningen. 

SE-R0208 Om Importör är en ekonomisk aktör med giltigt Eori- eller MRA- 
nummer ska endast identifieringsnummer anges. Om Importör 
är en ekonomisk aktör utan giltigt Eori- eller MRA-nummer ska 
endast namn och adressuppgifter anges. Se 
deklarationshandledningen. 

 Name  
 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 

deklarationshandledningen. 
 Address  
 CityName  
 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
 Line  
 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 

 


