
Information och kompletterande råd till ‘Guidelines for the 
Printout of the Export Accompanying Document (EAD) and the 
List of Items (ELoI)

1
’. 

 

Version 1.3 (2013-08-12), förändringar visas genom markering med linje i dokumentets vänstra kant. 

 
 
Layout på Exportföljedokument (EAD) och Varupostförteckning vid 
export (ELoI) 
Medan layouten på EAD är fast, dvs. varje fält erbjuder en i förväg avgränsad yta, ska fälten i ELoI vara vertikalt 

expanderbara. Detta för att tillåta utskrift av all information om sändningen. Varje linje som följer ett eller fler fält 

som har expanderats ska följaktligen flyttas ner.  

 
Om första varupostens uppgifter inte får plats på EAD flyttas varuposten till ELoI. Den övre linjen i fälten E 

(Kontrollerat av Avsändnings-/exporttullkontoret) och K (Utfartstullkontorets kontroll) på EAD är fast. Den första 

varupostens uppgifter får expandera till den övre linjen i fälten E och K. 
 
I de fall en varupost på ELoI har uppgifter som expanderar så att  de inte får plats på en och samma ELoI fortsätter 

utskriften av resterande uppgifter för varuposten på nästa ELoI innan påföljande varupost skrivs ut. Den övre delen 

på ELoI som innehåller ledtext (fältnamn och nummer) ska alltid skrivas ut. Expanderbara ska endast de fält vara 

som inte innehåller ledtext. 

 
Första varuposten flyttas till ELoI när antalet rader i nedanstående fält överstiger 

27
:  

- 2 rader i ‘Kollin, antal och slag, märken och nummer’ (box 31/1) 

- 1 rad i ‘Summarisk deklaration/Tidigare handlingar’ (box 40) 

- 2 rader i ‘Containernummer’ (box 31/3) 

- 2 rader i ‘Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd’ (box 44/1). 

 
 

Streckkod på EAD, 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)1’ om utskrift av streckkod samt krav på 

typsnitt, stil och teckenstorlek vid utskrift. 

 

 

Varifrån hämtas de uppgifter som ska skrivas ut på EAD och LOI ?   
Det är de av Tullverket utskickade uppgifterna i meddelande ZEM, Elektroniskt exportmedgivande, som ska utgöra 

underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut. Detta för att säkerställa att uppgifterna i EAD/ELoI innehåller rättelser 

och kompletteringar som gjorts av Tullverket och överensstämmer med de uppgifter om sändningen på vilka beslutet 

om frigörande för export tagits. Det är också dessa uppgifter som skickats vidare till deklarerat utfartstullkontor. 

 

Vissa uppgifter som inte skickas ut i meddelandet ZEM såsom kodtext (beskrivning) som hör till koder för ‘Kollislag 

kod’, ‘Bilagda handlingar, typ’, ‘Särskilda upplysningar kod’ och ‘Kontrollresultat kod’ och som ska skrivas ut efter 

respektive kod hämtas från det egna systemet. Detta gäller även uppgiften ’S’ som beskrivs nedan. 

 

Det ska inte vara möjligt att ändra uppgifter som erhållits i ZEM innan utskrift av exportföljedokumentet. 

I de fall uppgiftslämnaren vill göra en rättelse i ett klarerat ärende vänder man sig till sitt exporttullkontor som 

därefter skriver ut ett nytt exportföljedokument. 

 
 
 
 



När ska ’S’ skrivas i fält S00, ’Säk. dekl.’ ?  
’S’ skrivs på EAD i fält ’Säk. dekl.’(S00) om 

- Kommersiellt referensnummer finns i fält 7 (på huvud- eller varupostnivå)  

- Kommersiellt referensnummer saknas men 

 -  kod ’A’ (post- och expressförsändelse) har deklarerats i ’Särskild omständighet, kod’ ( fält S32, huvudnivå), eller 

 -  Transportdokumentnummer har deklarerats i ‘Bilagda handlingar’ (fält 44, varupostnivå).  

 I ’Tulldeklarationshandledning - elektronisk exportdeklaration, UGE’ under ’Ytterligare säkerhetsuppgifter’  

 framgår vilka koderna för transportdokument är. 
 

Övriga säkerhetsuppgifter kan inte ensamma generera att ett 'S' skrivs. 

 
EAD uppgifter på huvudnivå i fält 31, ’Kolli och varubeskrivning; Märken 
och nummer –Containernummer – Antal och slag’  
När godset är lastat i container ska uppgifterna om godsmärkning och containernummer, förutom på varupostnivå, 

skrivas på huvudnivå (fält 31, ‘Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och 

slag’). I dessa fall anges först samtliga containernummer åtskilda av mellanslag och därefter tillhörande 

godsmärkningar åtskilda av mellanslag i mån av plats. Om samtliga uppgifter inte får plats ange ‘Fler uppgifter finns 

i fälten 31/1 och 31/3’ sist i fält 31. Antal kolli och kollislag skrivs inte ut.  
 
När godset inte är lastat i container ska uppgifterna om godsmärkning endast skrivas ut på varupostnivå (31/1). 

 
 

Utskrift av arbetskopior av EAD och ELoI 
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). 

 
 

För en exportdeklaration med endast en varupost ska EAD innehålla, där 
så är relevant, information i följande fält: 
 
Uppgifter i EAD 
Fält A MRN 

 Datum för utfärdande 
2 

 

 Tullkontor (Exporttullkontor) 

S32 Kod ASO (Särskild omständighet, kod) 

S00 Säk.dekl 
3
 

S29 Kod betalningssätt för transportkostnader 
10

 

S13 Landkoder i ruttordning 
4
 

S28 Förseglingsnummer 
5
 

1.1 Deklaration 
6
 

1.2 Deklaration 

2  Avsändare/Exportör orgnr 
6, 9

 

 Avsändare/Exportör namn 

 Avsändare/Exportör adress 
7
 

 Avsändare/Exportör postnummer 

 Avsändare/Exportör postadress 

 Avsändare/Exportör landkod 

3 Blanketter 

5 Antal varuposter 

6  Antal kollin 

7 Referensnummer 
8
 

7 Unikt referensnummer för sändningen 
10

 



8 Mottagare orgnr 
6, 9

 

 Mottagare namn 

 Mottagare adress 
7
 

 Mottagare postnummer 

 Mottagare postadress 

 Mottagare landkod 

14 Deklarant orgnr 
9
 

 Deklarant namn 

 Deklarant adress 
7
 

 Deklarant postnummer 

 Deklarant postadress 

 Deklarant landkod 

14b Ombud för den person som inger sum.dekl. 
26

 

15 Avsändnings-/Exportland kod 
6
 

15a Avs.-/exportland 
6
 

17 Bestämmelseland 
6
 

17a Best.land 
6
 

18 Transportmedlets identitet vid avgången 
25

 

25 Transportsätt vid gräns 

29 Utfartstullkontor 

30 Godsets förvaringsplats 
11

 

31 Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag  

31-1 Antal och slag, kollin, märken och nummer 
12, 13, 14

 

31-2 Varubeskrivning 

31-3 Containernummer 
15

 

32 Varupost nr 

33 Varukod 
16

 

35 Bruttovikt (kg) 
17

 

37 Förfarande
18

 

38 Nettovikt (kg) 

40 Summarisk deklaration/Tidigare handling
19

 

44-1 Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd 
14, 20

 

44-2 Särskilda upplysningar kod 
14, 21

 

44-4 UNDG (FN-kod för farligt gods) 
22

 

46 Statistiskt värde  

Fält E Resultat (Kontrollresultat kod) 
14

 

 Plomber: Antal: 
23

  

 Märke: 
24

 

 Tidsfrist 
2
 

 

Varupostförteckning vid export (ELoI)  
 
EAD ska följas av ELoI i de fall en exportsändning omfattar mer än en varupost eller när utrymmet för första 

varuposten i EAD inte räcker till. Fälten på ELoI är vertikalt expanderbara.  
 

Uppgifter i ELoI 
Fält A MRN 

S28 Förseglingsnummer 
5
 

S29 Kod betalningssätt för transportkostnader 
10

 

2  Avsändare/Exportör 
6
 

3 Blanketter 

7 Unikt referensnummer för sändningen 
10

 

8 Mottagare 
6
 

18 Transportmedlets identitet vid avgången 
25

 

31-1 Antal och slag, kollin, märken och nummer 
12, 13, 14

 

31-2 Varubeskrivning 



31-3 Containernummer 
15

 

32 Varupost nr 

33 Varukod 
16

 

35 Bruttovikt (kg) 
17

 

37 Förfarande
18

 

38 Nettovikt (kg) 

40 Summarisk deklaration/Tidigare handling
19

 

44-1 Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd 
14, 20

 

44-2 Särskilda upplysningar kod 
14, 21

 

44-4 UNDG (FN-kod för farligt gods) 
22

 

46 Statistiskt värde
 28

  

 
 
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
  Guidelines for the Printout of the Export Accompanying Document (EAD) and the List of Items (ELoI), 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))  
 2

   Format YYYYMMDD 
 3   

Denna uppgift förmedlas inte ut i meddelande ZEM 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  

   fält ’S00’’. 
 4
  Ett utrymme mellan varje landkod som anges ska lämnas genom ett mellanslag.  

 5  
Uppgiften avser kommersiella förseglingar andra förseglingar än de som deklareras i datagruppen Förseglings- 

   Information meddelande UGE och UNU. Uppgiften förmedlas inte i meddelande ZEM. 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. 
 6
  Denna uppgift har lämnats på huvudnivå i exportdeklarationen och ska skrivas ut på EAD:s huvudnivå. Uppgiften  

   kan idag inte deklareras på varupostnivå. På EAD:s varupostnivå och ELoI skrivs för uppgifterna 8 Mottagare,  

   15a Avsändnings-/exportland och 17a Bestämmelseland tre streck, ‘---’. För uppgifterna 1 Deklaration och   

   2 Exportör/Avsändare ska fälten lämnas tomma.  
 7

  Avsändare/Exportör adress, Mottagare adress och Deklarant adress (2: a raden) ska inte skrivas ut. 
 8
  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. 

   De frivilliga uppgifterna från deklarationens fält Referensnummer (7) och Ytterligare referensnummer (7) ska  

   inte skrivas ut på EAD.  
 9
  Organisationsnummer utgörs normalt av EORI-nummer och skrivs ut med landkod följt av organisationsnummer,  

   se följande exempel på formatet för ett svenskt EORI-nummer, SE5566771234.  

   I de fall tilläggsiffror (två siffror) skickats in i anslutning till organisationsnumret i exportdeklarationen returneras  

   inte dessa i meddelande ZEM då att de inte ska skrivas ut på EAD. Tilläggsiffrorna togs bort från meddelande  

   ZEM för att inte orsaka problem för andra medlemsstater vid sökningar i EORI-databasen. 
   I meddelande ZEM returneras för deklarerade EORI-nummer, för Avsändare/Exportör (2) och Deklarant (14), alltid 

   de namn- och adressuppgifter som finns registrerade i EORI-databasen och det är dessa som ska användas på  

   EAD-utskriften. 



10
  När uppgift saknas ska tre streck ‘---’ skrivas. 

11
 Godslokalkod skrivs ut. 

12  
Uppgifterna skrivs enligt följande exempel:    

12345  delar NF Kodtext kollislag kod 
Godsmärkning 
12345   PD Kodtext kollislag kod 
Godsmärkning 

 
13

  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 

 

14
  Kodtext (beskrivning) som hör till koder för ‘Kollislag kod’, ‘Bilagda handlingar, typ’, ‘Särskilda upplysningar kod’ och 

‘Kontrollresultat kod’ ska skrivas ut efter respektive kod. Vid långa kodtexter ska åtminstone 70 tecken skrivas ut. 
15

 Varje containernummer skrivs på egen rad. 
16

  KN-nr anges på EAD i fält 33:1. I fält 33:2 sätts alltid ‘00’. I fälten 33:3 och 33:4 anges tilläggskod/tilläggskoder om 

TARIC kräver sådan/sådana och i övriga fall anges ‘0000’ och ‘0000’.  Fältet 33:5 är till för att kunna ange en nationell 

tilläggskod och om sådan saknas lämnas fältet tomt. För närvarande finns inga nationella tilläggskoder. 
17

  Total bruttovikt respektive bruttovikt på varupostnivå ska skrivas ut när dessa har angetts. När uppgifterna inte angetts 

ska tre streck ‘---’ skrivas. 
18  

Förfarande, första delfältet, ska alltid anges. Förfarande, andra delfältet, ska skrivas ut när den angetts och om den inte 

angetts ska tre streck ‘---’ skrivas. Exempel ‘1000 F64’ eller ‘1000 - - -’. 
19 

Uppgifterna Tid. handlingar, kategori, Tid. handlingar, typ och Tid. handlingar, identitet skrivs enligt följande exempel:   
  Y ZZZ Tid. handl., ident.  

20 
Uppgifterna skrivs enligt följande exempel:   

N380 Kodtext bilagda handl., typ 
Bilagda handlingar identitet 
X035 Kodtext bilagda handl., typ 
Bilagda handlingar identitet 

  
21 

Uppgifterna skrivs enligt följande exempel:  
30300 Kodtext särskilda upplysningar kod 
Särskilda upplysning. Text 

   
22  

När uppgift saknas lämnas fältet tomt.
 

23
 Uppgiften ‘Antal förseglingar’ från datagruppen Förseglingsinformation i exportdeklarationen.

 

24
 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. 
25 

Denna uppgift har i förekommande fall lämnats på huvudnivå i exportdeklarationen och ska skrivas ut på EAD:s 

huvudnivå. Uppgiften kan idag inte deklareras på varupostnivå. När uppgift saknas ska tre streck ‘---’ skrivas. 
26 

Denna uppgift finns inte i exportdeklarationen och ska inte anges. 
27 

Även andra varianter av lösningar kan komma att accepteras. 
28  

Det statistiska värdet i svenska exportdeklarationer anges i heltal. Valutaslaget SEK ska ej skrivas ut. 

 


