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Testfall_7_åtgärd_725_och_278_KVT_1.0.0 
Test av valideringar för åtgärd 278, Exportförbud, och 725, Exportkontroll för ämnen 
som bryter ned ozonskiktet.   
 
Testfallets varuposter har KN-nummer som omfattas nedanstående åtgärder där tilläggskod  
för åtgärd 725 har deklarerats eventuellt i kombination med dokumentkod. 

- 278, Exportförbud, avseende ”Avfall med ozonnedbrytande ämnen, eller som är 
beroende av ozonnedbrytande ämnen” 

- 725, Exportkontroll för ämnen som bryter ned ozonskiktet, avseende ”Varor, utom 
avfall, med ozonnedbrytande ämnen eller som är beroende av ozonnedbrytande 
ämnen” 

 
Varupost 1 till 2: 
KN-nummer  3824 90 70 har i kombination med  USA (bestämmelseland), US (landkod), två åtgärder: 

- 278, Exportförbud, avseende ”Avfall med ozonnedbrytande ämnen, eller som är beroende av 
ozonnedbrytande ämnen”, som bara har en ”informativ” tilläggskod 
o 4116, Avfall med ozonnedbrytande ämnen, eller som är beroende av ozonnedbrytande ämnen. 

Tilläggskoden anger att exportförbud gäller. Tilläggskoden är i praktiken aldrig aktuell att 
deklarera. 

 
Åtgärden har idag inga dokumentkoder. 

 
- 725, Exportkontroll för ämnen som bryter ned ozonskiktet, avseende ”Varor, utom avfall, med 

ozonnedbrytande ämnen eller som är beroende av ozonnedbrytande ämnen”, som har två 
tilläggskoder: 
o 4115, Varor, utom avfall, med ozonnedbrytande ämnen eller som är beroende av ozonned- 

brytande ämnen 
o 4999, Andra 

 
I de fall de varor som ska exporteras omfattas av förordningen, det vill säga är ”varor med 
ozonnedbrytande ämnen eller som är beroende av ozonnedbrytande ämnen” deklareras tilläggskod 
4115. Åtgärden har i dessa fall även en dokumentkod: 

o E013, Exportlicens ”kontrollerat ämne” (ozon). Denna ska deklareras i kombination 
med tilläggskod 4115. 
 

 
När dokumentkod E013 deklareras i ”Bilagda handlingar, typ (44)” ska tillståndets identitet anges i 
”Bilagda handlingar, identitet (44)”. Tillstånd utfärdas av Kommissionen och tillstånden har följande 
format, EXP-YY-SSS-NNNNNNNNNN. Dokumentkoden E013 kan upprepas om flera tillstånd 
åberopas. Endast ett tillståndsnummer får anges till varje dokumentkod E013. 
 

 
Tilläggskoder  4116, 4115 och 4999 kan inte kombineras på samma varupost.  
 
Länk till Tulltaxan i företagtestmiljö 
http://taricwebftg.tullverket.se/tariff/som  
 
Testfallet 
Är korrekt och tas emot. 
 
XXXX = uppgift i testfallet som valideras mot Tulltaxan 
 
 
 
 
 
 
 

http://taricwebftg.tullverket.se/tariff/
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Datagrupper UGE 
 
SERVICE STRING ADVICE R 1x 
INTERCHANGE R 1x 
--MESSAGE R 1x 
----Huvud R 1x 
----Avsändare/Exportör R 1x 
----Ytterligare referensnummer O 99x 
----Mottagare R 1x 
----Deklarant R 1x 
----Ombud D 1x 
----Resplan  D  99x  
----Förseglingsinformation  O  1x     
------Förseglingsidentitet  D  99x  
----Varupost R 999x 
------Containeruppgifter D 99x  
------Kolliuppgifter R 99x 
------Tidigare handlingar D 999x  
------Bilagda handlingar D 999x  
------Särskilda upplysningar D 99x  
------Avgiftsberäkningar D 10x  
------Identifiering av lager D 1x  
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Dataelement UGE 
 
----HUVUD 

 
Meddelandenamn an3 R UGE 
 
Tullid an10 R Genereras av företag 
 
Kvalitetssäkrad  a1 D  
 
Klareringsenhet an..35 O  
 
Särskild omständighet, kod  a1  D   
 
Betalningssätt för transportkostnader, kod  a1  D  H 
 
Beräknad avgångstid n12 R Enligt format CCYYMMDDHHMM 
 
Lastplatskod  an..25 D  
 
Deklaration (1:1) a2 R EX 
 
Deklaration (1:2) a1 R Z 
 
Antal kollin (6) n..7 R 2 
 
Referensnummer (7) an..35 O  
 
Kommersiellt referensnummer (7)  an..70  D UN1234567899123456789 
 
Avsändnings-/Exportland kod (15a) a2 R SE 
 
Bestämmelseland (17a) a2 R US 
 
Transportmedlets identitet (18) an..35 D   
 
Container (19) n1 R 0 
 
Aktiva transportmedlets identitet vid gräns (21) an..35 D FARTYGET ELISABETH VICTORIA 

REGINA 
 
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gräns (21) a2 D US 
 
Transaktionens art (24) n1 R 1  
 
Transportsätt vid gränsen (25) n1 D 3 
 
Transportsätt inrikes (26) n1 D 1 
 
Utfartstullkontor (29) an8 R SE603303 
 
Godsets förvaringsplats (30) a3 R AZZ 
 
Total bruttovikt (35)  n..11  D 
 
Uppskjuten betalning (48) a1 D  

 
 
----AVSÄNDARE/EXPORTÖR 
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Avsändare/Exportör orgnr landkod (2) a2 R SE 
 
Avsändare/Exportör orgnr (2) an..16 R 010101010600 
 
Avsändare/Exportör namn (2) an..35 D ANDERS ANDERSSONS 

EXPORTINDUSTRI AB 
 
Avsändare/Exportör adress (2) an..35 D LÅNGA MELLANGATANS 

YTTERSTA GRÄND 1 
 
Avsändare/Exportör adress (2) an..35 D LILLA GALLERIPASSAGEN 

EFTER POSTEN 
 
Avsändare/Exportör postnummer (2) an..9 D 190 45 
 
Avsändare/Exportör postadress (2) an..35 D STOCKHOLM ARLANDA  
 
Avsändare/Exportör landkod (2) a2 D SE 
 
Avsändare/Exportör handläggare (2) an..35 R ANNA ANDERSSON 

ALEXANDERSSON LUNDBY 
 
 Avsändare/Exportör telefonnummer (2) an..25 R +49 123 444 5555 666 
    2345 
 
----YTTERLIGARE REFERENSNUMMER  

Ytterligare referensnummer (7) an..35 R  
 
 
----MOTTAGARE 

 
Mottagare orgnr landkod a2  D  
 
Mottagare orgnr  an..16 O 
 
Mottagare namn (8) an..35 R THE SMITHS & MILLERS 

IMPORT COMPANY 
 

Mottagare adress (8) an..35 D 59 TH WEST STREET 
KENSINGTONS AVENY 

 
Mottagare adress (8) an..35 D WILLIAMSBURG – SOUTH 

SIDE 
 
Mottagare postnummer (8) an..9 R 11211 
 
Mottagare postadress (8) an..35 R BROOKLYN, NY 
 
Mottagare landkod (8) a2 R US 

 
 
----DEKLARANT 

 
Deklarant orgnr landkod (14) a2 R SE 
 
Deklarant orgnr (14) an..16 R 010101010600 
 
Deklarant namn (14) an..35 D ANDERS ANDERSSONS 

EXPORTINDUSTRI AB 
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Deklarant adress (14) an..35 D LÅNGA MELLANGATANS 
YTTERSTA GRÄND 1 

 
Deklarant adress (14) an..35 D LILLA GALLERIPASSAGEN 

EFTER POSTEN 
 
Deklarant postnummer (14) an..9 D 190 45 
 
Deklarant postadress (14) an..35 D STOCKHOLM ARLANDA 
 
Deklarant landkod (14) a2 D SE 
 
 

----OMBUD 
 
Typ av ombudskap kod (14) n1 R 2 
 
Ombud orgnr landkod (14) a2 R SE 
 
Ombud orgnr (14) an..16 R Uppg.lämn. org.nr 
 
Ombud handläggare (14) an..35 R Uppg.lämn. handläggare 
 
Ombud telefonnr (14) an..35 R Uppg.lämn. tfn-nummer 
 

 
----RESPLAN 

Landkoder i ruttordning  a2  R 
 

----FÖRSEGLINGSINFORMATION 
Antal förseglingar  n..4  R  

 
------FÖRSEGLINGSIDENTITET 

Förseglingsidentitet  an..20  R  
 
 
----VARUPOST (1) 

 
Åtgärdsindikator (call me) n2 O  
 
Varubeskrivning (31)   an..280 R Kemiska produkter som används 
     inom byggindustrin 
    
Varupost nr (32) n..3 R 1 
 
Varukod (33: 1-2) n..10 R 3824 90 70 

 
Varukod tilläggskod (33: 3) an4 D 4999 
Varukod tilläggskod (33: 4) an4 D   
Varukod tilläggskod (33: 5) an4 D 
 
Betalningssätt för transportkostnader, kod  a1  D  
 
Kommersiellt referensnummer  an..70  D   
 
Ursprungsland kod (34a) a2 D SE 
 
Bruttovikt (35) n..11 D 1 
 
Förfarande (37:1) n4 R 1000 
 
Förfarande (37:2) an3 D  



 6 

 
Nettovikt (38) n..11 R 1 
 
Extra mängdenheter (41) n..10 D  
 
FN-kod för farligt gods (ex 44)  an4  D 
 
Statistiskt värde (46) n..10 R 4000 

   
 
------KOLLIUPPGIFTER 

 
Godsmärkning (31) an..42 D Godsmärkningen skrivs i 

detta fält 
 
Kollislag kod (31) an2 R PC 
 
Antal kolli/delar (31) n..5 D 1 
   
 

------TIDIGARE HANDLINGAR 
Tid. handlingar, kategori (40) a1 R  
Tid. handlingar, typ (40) an..3 R  
Tid. handlingar, identitet (40) an..20 R  

 
 
------BILAGDA HANDLINGAR 

 
Bilagda handlingar, typ (44) an4 R N380 
 

 Bilagda handlingar, identitet (44)  an..35 R 11201 
       

 
------BILAGDA HANDLINGAR 

 
Bilagda handlingar, typ (44) an4 R  
 

 Bilagda handlingar, identitet (44)  an..35 R  
       
 
------SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR 

Särsk.upplysning kod (44)     an..5 D  
 Särsk.upplysning text (44)   an..350 O  
  
 

----VARUPOST (2) 
 
Åtgärdsindikator (call me) n2 O  
 
Varubeskrivning (31)   an..280 R Kemiska produkter som används 
     inom byggindustrin 
    
Varupost nr (32) n..3 R 2 
 
Varukod (33: 1-2) n..10 R 3824 90 70 
 
Varukod tilläggskod (33: 3) an4 D 4115 
Varukod tilläggskod (33: 4) an4 D   
Varukod tilläggskod (33: 5) an4 D 
 
Betalningssätt för transportkostnader, kod  a1  D  
 
Kommersiellt referensnummer  an..70  D   
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Ursprungsland kod (34a) a2 D SE 
 
Bruttovikt (35) n..11 D 1 
 
Förfarande (37:1) n4 R 1000 
 
Förfarande (37:2) an3 D  
 
Nettovikt (38) n..11 R 1 
 
Extra mängdenheter (41) n..10 D  
 
FN-kod för farligt gods (ex 44)  an4  D 
 
Statistiskt värde (46) n..10 R 4000 

   
 
------KOLLIUPPGIFTER 

 
Godsmärkning (31) an..42 D Godsmärkningen skrivs i 

detta fält 
 
Kollislag kod (31) an2 R PC 
 
Antal kolli/delar (31) n..5 D 1 
   
 

------TIDIGARE HANDLINGAR 
Tid. handlingar, kategori (40) a1 R  
Tid. handlingar, typ (40) an..3 R  
Tid. handlingar, identitet (40) an..20 R  

 
 
------BILAGDA HANDLINGAR 

 
Bilagda handlingar, typ (44) an4 R E013 
 

 Bilagda handlingar, identitet (44)  an..35 R EXP-15-022-1234567890 
      
 
------SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR 

Särsk.upplysning kod (44)     an..5 D  
 Särsk.upplysning text (44)   an..350 O  
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