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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-R0236 När tulldeklarationen har status godtagen får endast den som 
skickat in den ursprungliga tulldeklarationen ansöka om ändring 
elektroniskt. 

SE-R0303 För meddelandenamn ILDS, ILDP ska LRN inte vara registrerat 
sedan tidigare. 

SE-R0304 För meddelandenamn ILDR och ILDC måste LRN finnas 
registrerat sedan tidigare och ärendet ha rätt status. 

SE-R0326 Egentligt värde för deklarationen får inte överstiga fastställda 
beloppsgränser. Se deklarationshandledningen. 

 TypeCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 

SE-V0087 Använd kodlista SE-CL0102 

 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-R0321 'Ombud - Status' 3 får inte kombineras med 'Ytterligare 
förfarande' C08 eller F48. 

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

SE-R0305 Om 'Deklarant' är en privatperson och har ett 
svenskt personnummer (pnr) ska landkod följt av 
pnr (SEÅÅMMDDXXXX) eller landkod följt av tio nollor 
(SE0000000000) anges som idnummer. Om 'Deklarant' är en 
privatperson och inte har svenskt pnr ska landkod följt av 
födelsedatum (t ex DKÅÅÅÅMMDD) eller landkod följt av åtta 
nollor (DK00000000) anges. Namn och adressuppgifter ska 
alltid anges när privatperson är deklarant. Kod PRIVA ska anges 
i 'Ytterligare uppgifter - Kod'. Se deklarationshandledningen. 

 Name  

 ID 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-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  

 AdditionalDocument  
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 ID SE-R0157 'Referensnummer' ska deklareras om inte undantag finns. 

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

 TypeCode SE-V0011 Använd kodlista SE-CL0118 

 AdditionalInformation  

 StatementCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0302 Kod PRIVA och RESRV ska endast anges på huvudnivå. 

SE-V0013 Använd kodlista SE-CL0107 

 StatementDescription  

 Consignment  

 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-R0312 För meddelandenamn ILDS och ILDC är uppgift om ’Varornas 
förvaringsplats’ obligatorisk. För meddelandenamn ILDP och 
ILDR ska 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 

 DomesticDutyTaxParty SE-R0275 Vid ombudsstatus 3 ska momsregistreringsnumret som anges 
tillsammans med kod FR7 tillhöra den person som ska redovisa 
momsen till SKV. 

SE-R0307 Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter' ska anges när 
'Ytterligare förfarande' är F48 eller när 'Ombuds status' är 3. I 
övriga fall ska uppgiften inte anges. 

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

 RoleCode SE-V0068 Använd kodlista SE-CL0139 

 Exporter SE-R0203 'Exportör' ska anges antingen på huvudnivå eller på samtliga 
varuposter. 

 Name  

 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-R0279 Värdet ska vara större än 0 (noll). 

 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. 

 AdditionalDocument  

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

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

 TypeCode SE-V0011 Använd kodlista SE-CL0118 

 AdditionalInformation  

 StatementCode SE-R0096 Använd relevant kod. Se deklarationshandledningen. 

SE-R0302 Kod PRIVA och RESRV ska endast anges på huvudnivå. 

SE-V0013 Använd kodlista SE-CL0107 

 StatementDescription  

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

 Description  
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 Classification  

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

SE-R0318 Varukoden ska vara korrekt och inte omfatta restriktionsvaror 
eller punktskattepliktiga varor. 

SE-V0078 Använd kodlista SE-CL0148 för HSU 

 IdentificationTypeCode SE-V0014 Använd kodlista SE-CL0116 

 DutyTaxFee  

 Payment SE-R0309 Om kod för ’Ytterligare förfaranden’ är C07 ska 
'Betalningsmetod' anges. 'Betalningsmetod' ska inte anges vid 
’Ytterligare förfarande’ C08 eller C07 i kombination med F48. 

 MethodCode SE-R0324 För meddelandenamn ILDS kan endast kod D eller E anges i 
'Betalningsmetod'. 

SE-R0325 Giltigt tillstånd till DPO ska finnas när kod D eller E anges i 
'Betalningsmetod'. 

SE-V0082 Använd kodlista SE-CL0152 

 GoodsMeasure  

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

SE-R0279 Värdet ska vara större än 0 (noll). 

 TariffQuantity SE-R0279 Värdet ska vara större än 0 (noll). 

SE-R0313 'Extra mängdenheter' ska deklareras för parfymer och luktvatten 
om 'Ytterligare förfarande' C08 angetts. I övriga fall ska 
uppgiften inte anges. 

 InvoiceLine  

 ItemChargeAmount SE-R0310 'Egentligt värde - Belopp' får inte överstiga fastställda 
beloppsgränser. Se deklarationshandledningen. 

 currencyID SE-V0072 Använd kodlista SE-CL0142 

 Consignor SE-R0203 'Exportör' ska anges antingen på huvudnivå eller på samtliga 
varuposter. 

 Name  

 Address  

 CityName  

 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 

 Line  

 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 

 GovernmentProcedure SE-R0308 När 'Ytterligare förfarande' F48 deklareras ska även 'Ytterligare 
förfarande' C07 deklareras. Koderna ska anges på samtliga 
varuposter. 

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

SE-R0306 Vid 'Ytterligare förfarande' C08 ska kod PRIVA anges i 
'Ytterligare uppgifter'. 

SE-R0322 Om kod för ’Ytterligare förfaranden’ är C07, och deklarant inte är 
registrerad för mervärdesskatt, ska uppgift om momssats anges 
genom en kod (SE006, SE012 eller SE025) i dataelement 12 02 
008 000 ’Ytterligare uppgifter – Kod’.  Uppgiften om momssats 
ska anges på varupostnivå och anges på samtliga varuposter. 
Kod för momssats ska inte anges vid ’Ytterligare förfarande’ C08 
eller C07 i kombination med F48 eller om deklarant är 
registrerad för mervärdesskatt. 

SE-V0069 Använd kodlista SE-CL0104 

 Packaging  

 QuantityQuantity  

 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-R0301 För meddelandenamn ILDS och ILDC är uppgift om ’Tidigare 
dokument’ obligatorisk. För meddelandenamn ILDP och ILDR 
kan uppgiften utelämnas, men deklarationen måste 
kompletteras med uppgiften, med hjälp av ILDR, innan varornas 
ankomst anmäls. 
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 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 

 UCR  

 TraderAssignedReferenceID  

 AdditionalReference  

 ID  

 TypeCode SE-R0216 Samma dokumentkod får inte anges på både huvudnivå och 
varupostnivå. 

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 

 Freight  

 RateAmount  

 currencyID SE-V0072 Använd kodlista SE-CL0142 

 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-R0301 För meddelandenamn ILDS och ILDC är uppgift om ’Tidigare 
dokument’ obligatorisk. För meddelandenamn ILDP och ILDR 
kan uppgiften utelämnas, men deklarationen måste 
kompletteras med uppgiften, med hjälp av ILDR, 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 

 UCR  

 TraderAssignedReferenceID  

 AdditionalReference  

 ID  

 TypeCode SE-R0216 Samma dokumentkod får inte anges på både huvudnivå och 
varupostnivå. 

SE-V0083 Använd kodlista SE-CL0153 

 Importer 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. 

SE-R0320 Om 'Importör' är en privatperson och har ett 
svenskt personnummer ska landkod följt av 
personnummer (SEÅÅMMDDXXXX) eller landkod följt av tio 
nollor (SE0000000000) anges som identifieringsnummer. Om 
'Importör' är en privatperson och inte har svenskt personnummer 
ska landkod följt av födelsedatum (t ex DKÅÅÅÅMMDD) eller 
landkod följt av åtta nollor (DK00000000) anges som 
identifieringsnummer. Namn och adressuppgifter ska alltid 
anges när privatperson är deklarant. 

 Name  

 ID SE-R0202 Identifieringsnumret ska vara giltigt, se 
deklarationshandledningen. 

 Address  

 CityName  

 CountryCode SE-V0084 Använd kodlista SE-CL0154 
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 Line  

 PostcodeID SE-R0240 'Postnummer' ska vara giltigt. 

 


