Tollstjórinn í Reykjavík

Úrvinnslugjald 1. 1. 2006 - Breyting á CUSDEC

Breyting á SMT/EDI skeyti (CUSDEC)
Breytingar á EDI-skeyti, EDI-aðflutningsskýrslu, vegna nýrra úrvinnslugjalda á pappa/pappírs- og plastumbúðir, sem taka gildi 1. janúar 2006 við
álagningu aðflutningsgjalda við tollafgreiðslu.
Breytingar á Segment group 30 í CUSDEC-skeyti

MEA - C 20 – MEASUREMENTS
Function : To identify the necessary statistical information requirements related to a tariff number. For example, net weights, volumes, etc.
6311 MEASUREMENT APPLICATION
QUALIFIER

M

an..3

*AAE = Mæling
*AAG = Prósenta alkóhóls skv. rúmmáli
*CT = Talning
*WT= Þyngd (umbúða)

C502 MEASUREMENT DETAILS
6313 Measurement dimension, coded
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*AAF = Nettóþyngd án umbúða (6311 er AAE)
*AAX = Rúmmál (6311 = AAE)
*ZZZ = Samkvæmt lista tollstjóra (úrvinnslugjald)

6321 Measurement significance, coded
6155 Measurement attribute, coded
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C174 VALUE/RANGE
6411 Measure unit qualifier
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*ASV = Styrkleikaprósenta áfengis skv. rúmmáli (6311 er AAG)
*KGM = Kílógrömm (6311 er AAE og 6313 er AAF)
*LTR = Lítrar (6311 er AAE og 6313 er AAX)
*NMB = Fjöldi (6311 er CT)
*PP1 = Þyngd pappaumbúða, rauntala (6311 er WT og 6313 er ZZZ)
*PP2 = Þyngd pappaumbúða, áætlun (6311 er WT og 6313 er ZZZ)
*PPX = Vara ekki í pappa/pappírsumbúðum (6311 er WT og 6313 er ZZZ)
*PL1 = Þyngd plastumbúða, rauntala (6311 er WT og 6313 er ZZZ)
*PL2 = Þyngd plastumbúða, áætlun (6311 er WT og 6313 er ZZZ)
*PLX= Vara ekki í plastumbúðum (6311 er WT og 6313 er ZZZ)
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6314 Measurement value
6162 Range minimum
6152 Range maximum
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7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED
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Skýringar:
Skýringar fyrir reit 6314:
Ef 6311 er AAE:
Ef 6411 er KGM:
Nettóþyngd vöru í hverri línu í heilum kg, þ.e. í hverju tollskrárnúmeri, hámark 9 tölustafir. Sbr. reitur 31 á aðflutningsskýrslu.
Ef 6411 er LTR:
Lítratala vöru í hverri línu tollskrárnúmers þegar krafist er útfyllingar lítratölu, t.d vegna gjaldstofns gjalds á tollskrárnúmeri.
Hámark 12 stafir, komma meðtalin. Lítratala skal uppgefin með 2 aukastöfum. Sbr. sérstök útfylling á reit nr. 31 á
aðflutningsskýrslu.
Ef 6311 er CT:
Einingatala, hámark 7 tölustafir. Sbr. reitur 30 á aðflutningsskýrslu.
Ef 6311 er AAG:
6313 er ekki notað, 6411 = ASV.
Styrkleikaprósenta áfengis skv. rúmmáli. 6314. Gefa upp með tveggja aukastafa nákvæmni. Hámark 6 stafir, komma meðtalin.
Sbr. sérstök útfylling á reit nr. 30 á aðflutningsskýrslu.
Ef 6311 er WT:
Þyngd umbúða í kílógrömmum. Þyngd skal uppgefin með 2 aukastöfum. Hámark 12 stafir, komma meðtalin.
Sbr. sérstök útfylling á reitum 30 og 31 á aðflutningsskýrslu. Ef vara er ekki í umbúðum skal skrá 0.00.
Komma á undan aukastöfum er táknuð með punkti (.).
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