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CUSRES D96A – CUSGER; tilkynning um að móttöku CUSCAR skeytis sé hafnað, en þá er 
CUSCAR skeyti ekki lesið inn í farmskrárkerfi Tollakerfis, tölvukerfi tollafgreiðslu hjá tolli.  
CUSGER skeytið er sent viðkomandi farmflytjanda eða flutningsmiðlara sem sendi CUSCAR 
skeytið. 
 

 
Dæmi: 
 
1. UNB+UNOA:1+6501881019+5902697199+990216:1252+1232429++++++1' 

2. UNH+99021612512120+CUSRES:D:96A:UN' 

3. BGM+961+BSKY03029ISFRS0008+9' 

4. NAD+IM+1411554079::ZZZ' 

5. LOC+41+REYTS::159' 

6. DTM+137:19990216:102' 

7. DTM+141:19990216:102' 

8. GIS+23::159' 

9. GIS+2::159' 

10. FTX+AAP+++Koma/brottför fyrir sendingu ekki á skrá' 

11. RFF+ERN' 

12. UNT+11+99021612512120' 

13. UNZ+1+1232429' 

 
Skýringar við dæmi með vísan til númera á liðum: 
 
1. Upphaf EDI-skeytapakka. 

Kennitala sendanda (6501881019).  Hér er alltaf kt. ríkistollstjóra. 
 Kennitala móttakanda (5902697199), þ.e. þess aðila, farmflytjanda eða miðlara, sem sendi 

CUSCAR skeyti, farmskrárupplýsingar, sem CUSGER skeytið á við. 
 Dagsetning og tími og síðan númer úr EDI-þýðanda (1232429), sem síðan er endurtekið í 

UNZ í lið 13. 
 Aftast er merking, sem gefur til kynna að um prófunarskeyti sé að ræða (++++++1).  Notað 

meðan á prófunum stendur á skeytasendingum. 
 
2. Upphaf EDI-skeytis.  Númer eða tímastimpill úr EDI-þýðanda (99021612512120), sem 

síðan er endurtekið í UNT í lið 12.  Síðan koma upplýsingar um útgáfu CUSRES staðals. 
 
3. Kódinn (961) merkir að hér sé um CUSGER skeyti að ræða í CUSRES staðlinum. 
 Síðan kemur sendingarnúmer vörusendingar (BSKY03029ISFRS0008). 
  
4. Kennitala innflytjanda (IM kódi), sbr. kt. innflytjanda í CUSCAR skeyti, farmskrá og 

aðflutningsskýrslu. 
 
5. Kódi tollafgreiðslustaðar (REYTS).  Hver kódi stendur fyrir tiltekinn tollstjóra (tollumdæmi), 

þ.e. tollstjórann í Reykjavík eða viðkomandi sýslumann utan Reykjavíkur. Kódi embættis 
ríkistollstjóra (REYRS) getur komið ef Tollakerfi finnur ekki hvaða tollafgreiðslustað 
CUSCAR skeytið var ætlað.  (Meðan á EDI prófunum stendur er notaður kódinn REYRS). 
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6. Dagsetning skeytis.  Þessi liður er í öllum CUSRES-skeytum, svarskeytum tollsins. 
 
7. Dagsetning þegar CUSCAR skeyti er hafnað, þ.e. þegar innlestri í Tollakerfi var hafnað. 
 
8. Kódinn 23 merkir innflutningur.  Þessi liður er í öllum CUSRES-skeytum, svarskeytum 

tollsins, til þess að aðgreina svarskeyti vegna innflutnings frá svarskeytum vegna 
útflutnings; kódi 22. 

 
9. Kódinn (2) merkir að CUSGER skeytið sé sent vegna höfnunar á innlestri CUSCAR 

skeytis. 
 
10. Hér kemur staðlaður texti úr Tollakerfi hjá tolli sem greinir frá ástæðu fyrir höfnun á 

innlestri CUSCAR skeytis.  Sjá lista aftast í skjalinu. 
 
11. Hér getur komið “Tilvísunarnúmer SMT-leyfishafa” fyrir viðkomandi SMT-

aðflutningsskýrslu.  Þetta númer er sótt úr SMT-aðflutningsskýrslu, sem kom frá 
viðkomandi innflytjanda eða miðlara ef það var miðlari sem sendi SMT-
aðflutningsskýrsluna.  Þessi liður er í öllum CUSRES skeytum tollsins vegna SMT-
tollafgreiðslu.  Tilvísunarnúmerið kemur þó aldrei í CUSGER skeyti, sem er höfnunarskeyti 
vegna CUSCAR skeytis. 

 
12. Lok EDI-skeytis.  Fjöldi liða í skeyti (11) talið frá og með UNH til og með UNT.  Síðan 

kemur númerið í UNH liðnum; lið 2. 
 
13. Lok EDI-skeytapakka.  Hér kemur fyrst númer (1), sem gefur til kynna fjölda EDI-skeyta í 

skeytapakka.  Síðan kemur númerið sem er aftast í UNB liðnum; lið 1. 
 
 
Sjálfgefin textaskilaboð sem geta komið í lið 10: 
 
901 Sendingarnúmer ógilt, móttöku hafnað 
902 Farmskrá ekki komin, móttöku hafnað 
903 Flutningsfar ekki komið, móttöku hafnað 
906 Sending þegar í vinnslu, móttöku hafnað- 
960 Stofna far - Tákn vantar fyrir far 
961 Stofna far - Tákn fyrir far ekki til 
962 Stofna far - Kóda fars vantar 
963 Stofna far - Heiti fars vantar 
964 Stofna far - Tegund fars vantar 
965 Stofna far - Þjóðerni fars vantar 
966 Stofna far - Þjóðerni fars ekki til 
967 Stofna far - Gildis dags frá vantar 
968 Stofna far - Gildis dags frá röng 
969 Stofna far - Gildis dags til röng 
970 Stofna far - Farmflytj. ekki til á tákni 
971 Stofna far - Farmfl ekki í gildi á tímab 
972 Stofna far - Far er þegar á skrá 
973 Stofna far - Skráning fars tókst ekki 
974 Stofna komu/brott - Tákn vantar 
975 Stofna komu/brott - Tákn er ekki til 
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976 Stofna komu/brott - Dagsetningu vantar 
977 Stofna komu/brott - Dagsetning röng 
978 Stofna komu/brott - Far vantar 
979 Stofna komu/brott - Far ekki til 
980 Stofna komu/brott - Staður ekki til 
981 Stofna komu/brott - Fjölda hleðslustaða vantar 
982 Koma/brottf - Búið að stofna daginn áður 
983 Ekki leyfilegt að eyða farmskrám 
984 Ekki leyfilegt að breyta farmskrám 
985 Ekki leyfilegt að endursenda farmskrár 
986 Brúttóþyngd með ógildum táknum 
987 Stykkjatala með ógildum táknum 
988 Kennitala ógild 
989 Sendingarnúmer rangt 
99n Send í rangri stöðu, ekki hægt að breyta 
99A Leyfi fyrir uppskiptingu vantar 
99B Sending er í rangri stöðu fyrir uppskipt 
99C Frumsendingarnúmer er ekki á skrá 
99D Sendingarnúmer komið v/uppskiptingar 
99E Dags sendingar of langt fram í tímann 
99F Dags sendingar of langt aftur í tímann 
99G Uppskiptingu hafnað - Brúttóþyngd röng 
99H Uppskiptingu hafnað - Stykkjatala röng 
99I Koma/brottf -Búið að stofna daginn eftir 
99J Vartölu vantar eða hún er röng 
99K Nafn, heimili eða póstnúmer vantar 
99L Sendandi má ekki breyta farmskrá 
99M Farmskrá er ekki til á skrá 
99N Sendandi má ekki senda inn leyfi fyrir uppskiptingu 
99O Nafn finnst ekki í þjóðskrá 
99P Fyrirtæki er hætt rekstri 
99Q Ekki hægt að skipta upp, stykki < 2 
99R Fjöldi skiptinga of margar eða of fáar 
99S Sending ekki í réttri stöðu fyrir leyfi 
99T Send ekki í réttri stöðu fyrir breytingu 
99U Nafn vantar með 000000-0000 kennitölu 
990 Sendingarnúmer til fyrir á skrá 
991 Óþekktur staðarkódi fyrir land 
992 Óþekktur kódi lands 
993 Vörugeymsla er óþekkt 
994 Farmskrárnúmer vantar 
995 Farmskrárnúmer er rangt 
996 Ákvörðunarstaður er óþekktur 
997 Ákvörðunarstað vantar 
998 Tegund umbúða ekki til 
999 Koma/brottför fyrir sendingu ekki á skrá 


