
850—865 Länder, icke anslutna till CIM. Str 223 d.

Soyjetunionen

Storbritannien

III. Expedieringsbestämmelser i trafik med länder
icke anslutna till GIM.

1. Sovjetunionen.

850. Sändningar till Sovjetunionen kunna icke mottagas med direkt
fraktsedel. Upplysningar inhämtas hos Kmbr, tel 1554.

851-859. (Reservnr)

2. Storbritannien.

860. (Reservnr)

Befordrings- 861: 1. Befordringsvägen för sändningar till Storbritannien leder
vägar.

A. Över Trellehorg—Sassnitz Hafen.
a. genom Öst- och Väst-Tyskland, Nederländerna eller
b. genom Öst- och Väst-Tyskland, Belgien.

B. Över Danmark.

c. genom Väst-Tyskland, Nederländerna eller
d. genom Väst-Tyskland, Belgien.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92 och 879.

Följe- 862. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m. fl. följe-
handiingar. handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i

fraktsedeln; se art 905.

Frakt- 863. Fri fraktbetalning, se art 120—129. Brittiska tullavgifter och
betalning, tullarbetspengar skola dock alltid betalas av mottagaren.

Efterkrav.

Förskott.

864: 1. Sändningar till och från Storbritannien få beläggas med
efterkrav med det belopp som svarar precis mot godsets fulla värde.
Detta får dock i så fall inte överstiga 1 200 svenska kronor (80 engelska
pund) per sändning. Se vidare art 150—156.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som förskott (se art. 157—159) intill ett belopp
av 240 svenska kronor (16 pund) per sändning.

Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla, få
påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (40 pundj per sändning.

Dessutom få frakter (lörkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

865. (Reservnr)

v



Str 223 d. Länder, icke anslutna till CIM.

866* Sändningar till Storbritannien karteras av de stationer, som
äro angivna i art 1.75, direkt till bestämmelsestationen; alla andra

866—879
Storbritannien

Kartering.

stationer kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsing
borg gränsen.

Angående frankaturnota se art 130—131 och 137.

867. Explosiva och självantändliga varor ävensom kollin av över 6 m
längd och vägande över 2 000 kg mottagas till befordring endast
under vissa villkor. Närmare upplysningar inhämtas hos trafikbyråns
godstransportavd., tel. 1524.

Vissa

868. Vagnslastsändningar kunna befordras utan omlastning endast Överföring ay
över Zeébriigge—Harwich oeh endast i vissa särsJcilda vagnar. Upplys- vagnslaster,
ningar inhämtas för varje särskilt fall hos trafikbyråns godsvagnsavdel
ning, tel. 1519.

869—878. (Eeservnr)

879. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

a. Tyskland—Nederländerna:

B entheim/Oldenz a al.

Sverige—Tyskland:

Trelleborg/Sassnitz Hafen.

b. Tyskland—Belgien:

Aachen West/Montzen.

Nederländerna—Storbritannien:

Hoek van Holland/Harwich
Rötter dam/Harwich.

Belgien—Storbritannien:

Anvers/Harwich
Zeebriigge/Harwich
Ostende/Hover.

B. Över Danmark.

Sverige—Danmark:

Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn.

Danmark—Tyskland:

Padborg/Flensburg.

c. Tyskland—Nederländerna:

Bentheim/Oldenzaal.

d. Tyskland—Belgien:

Aachen West/Montzen.

Nederländer^ia—Storbritannien:

Hoek van Holland/Harwich
Rotterdam/Harwich.

Belgien—Storbritannien:

Anvers/Harwich
Zeebriigge/Harwich 2)
Ostende/Dover.

Endast fraktgods i vagnslaster.
Endast vagnslastgods.
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Str 223d. Svensk fraktsedel. Nylnlämning. 880—889

IV. Expedieringsbestämmelser för sändningar med svensk
fraktsedel- Nyinlämning.

880: 1. Med nyinlämning menas att en sändning, utan att ha lämnat Begreppet
järnvägens vård, inlämnas med ny fraktsedel till annan station. nymiamning.

Nyinlämning på gränsenstation är tillåten endast i Haparanda gränsen
och Trelleborg gränsen. Få svenska sträckan användes vanlig svensk frakt-
sedel.

2. För sändningar till och från gränsen på svensk fraktsedel gälla Befordrings-
bestämmelserna i Järnvägstrafikstadgan. bestämmelser.

3. För expedieringen av sändningar till och från gränsen på svensk Expedierings-
fraktsedel gälla bestämmelserna i Gxf del I. bestämmelser.

4. Frakten för sändningar till och från gränsen på svensk fraktsedel Frakt-
beräknas enligt gränsentariffen, str 102. beräkning.

881—889. (Reserv, nr.)

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955



Str 223 d. Förhållandet till tullverket 890

Va. Förhållandet till tullverket.

890:1. För att underlätta tillämpningen av bestämmelserna i avd V b
och VI lämnas följande förklaringar.

Avsikten äv blptt att ge ett sammandrag av det som rör stationerna
i den dagliga tjänsten. Fullständiga föreskrifter finnas i Gtf I och i
Ta-cirkulär. /

2. Tnllvferkets uppgift är att övervaka, att allt gods, som införes i
eller utföres ur landet, uppfyller olika statliga myndigheters föreskrif
ter för in- och utförseln. Dessa föreskrifter kunna innebära förbud mot
eller särskilda villkor för in- och utförsel. De kunna också innebära,'
att in- och utförseln är belagd med avgift, t ex införseltull. I så fall
skall avgiften tas ut av trafikanten. Slutligen skall tullverket för olika
myndigheters räkning samla in uppgifter för statistiskt och liknande
ändamål.

3. Trafikant, som vill in- eller utföra gods, är skyldig att anmäla
detta till tullverket. Därvid skall han

dels hålla godset tillgängligt för tullverkets besiktning,
dels visa upp de handlingar som skall ligga till grund för tullverkets

övervakning och avgiftsberäkning, t ex exportlicen^, importlicens, faktura,
dels även lämna tullverket alla erforderliga upplysningar om godset.
4. För gods, som in- eller utföres med i: järnväg, kan järnvägen

inträda
dels som tullverkets ombud gentemot trafikanten med uppgift att. i

tullverkets sjbälle övervaka att godset icke undandrages myndigheternas
kontroll ocH ätt för tullverkets räkning inkassera ev tullavgift,

dels som trafikantens ombud gentemot tullverket med uppgift att i
trafikantens ställe uppfylla skyldigheterna enligt mom. 3.

5. När göds införes i landet kan det hos tullkammaren på gräns
orten anmälas

antingen till direkt förtullning
eller till tulUransitering till bestämmelseorten eller mellanliggande ort.
Med förtullning menas att tullverket helt klarar av sin befattning

med godset enligt mom 2, så att det icke längre behöver^ tara under
kastat någon tullkontroll.
Om fraktsedeln är ställd till en mottagare på gränsorten (t ex en

importör i Malmö eller en speditör i Trelleborg), ordnar denne själv
med förtullningen. Om fraktsedeln däremot är ställd förbi gränsorten
till en mottagare på annan ort, åligger det järnvägen att ombesörja, att
godset förtullas på gränsorten. Emellertid kan förtullningen uppskjutas
till dess att godset kommer fram till bestämmelseorten, om tullkammare
med s k transitupplagsrätt finnes på orten. I så fall ordnar mottagaren
själv med förtullningen där.

Förtullningen kan slutligen' öfekså ombesörjas av järnvägen på en
mellanliggande station med tullkammare, ifall avsändaren eller mot
tagaren begärt detta. Denna överföring från tullkammaren på gränsorten
till tullkammaren på bestämmelseorten eller på annan förtullningsort
och de formaliteter som därvid krävas kallas tulUransitering.

Inledning^

Tiillyerkets

åligganden.

Trafikantens

skyldigheter.

Järnvägens
åligganden.

Införsel.
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890 Förhållandet till tullverket Str 223 d.

Själva förfarandet vid förtullning och tulltransitering av gods som
införes berör i regel inte järnvägsstationerna. Följande bör dock beaktas:

förtullning och tulltransitering av gods, som införes, och motsvarande
åtgärder med gods, som utföres, kallas gemensamt för tuUklarering;

järnvägen tar betalt för arbete och utlägg i samband med biträde
vid tuUklarering, se tarifferiia och art 935;

under tulltransiteringen är godset fortfjarande under tullkontroll och
får alltså icke lämnas ut till niottagaren förrän det förtullats. För att
säkerställa denna kontroll, vilken åligger järnvägen såsom tullverkets om
bud, skola gods öbh frakthandlingar i detta fall Vara märkta »Tullgods».

utförsel. 6. När gods skall utföras ur landet på internationell fraktsedel kan
det anmälas till utförsel antingen hos tullkammaren på avsändningsorten
eller hos tullkammaren på gränsorten.
Om den internationella fraktsedeln är utstäljld från station på gräns

orten, t ex av en speditör i Hälsingborg eller en exportör i Trelleborg,
ordnar avsändaren själv med hela utförselkontrollen.

Är den internationella fraktsedeln däremot utställd från annan station,
åligger det järnvägen att på grundval av frakt- och följehandlingar (se
art 900—924) anmäla godset till utförsel hos tullkammaren på gräns
orten. Emellertid kan avsändaren själv anmäla godset till utförsel på

.  , avsändningsorten om tullanstalt finnes där. Tullanstalten bekräftar sitt
medgivande till utförseln genom att stämpla »Må utföras» under gods
beskrivningen i fraktsedeln. Järnvägeii /behöver då endast visa upp
fraktsedeln för tullkammaren på gränsorten.

Utförselkontrollen och uppvisandet; på gränsorten av den kontroll-
stämplade fraktsedeln tillsammans med förtullningen och tulltransite
ringen enligt mom 5 kallas tullklarerifig.

Järnvägens avgifter för sitt biträde på gränsorten vid utförseln åter
finnas i tarifferna.

SJ 7. I Trelleborg, Malmö, Hälsingl^br^J .Charlottenberg och Haparanda
kommissionär. liar järnvägen uppdragit åt en kömmissioniir att vara trafikanternas

ombud. Adressen är »SJ kommissionär», förkortat »SJK». Handlingar
och meddelanden som SJK utväxlar med SJ tjänsteställen få befordras
som konduktörspost. SJK expeditioner äro anslutna till järnvägens
telefonnät.

Tullklareringen i Stockholm av gods över Stockholm—Åbo skötes av
ångbåtsbolagens kommissionärer.

Vid övriga gränsstationer, d v s Ed, Storlien och Kiruna C, ansvarar
järnvägen för att godset blir tullklarerat.

Ordlista. 8. Tullverkets författningar definiera begreppen ungefär som följer:
tullområdet:

tuUklarering:

förtullning:

tulltransitering:

utrikes gods:
inrikes göds:

Sveriges territorium
tullverkets åtgärder för expediering av gods som
varuhavare anmält

tuUklarering, genom vilken godset frigöres från
tullverkets befattning
försändning till tullkammare på annan ort utan
föregående förtullning av gods som införts till
tullområdet

till tullområdet inkommet gods som är oförtullat
inhemskt eller inom tullområdet förtullat gods som
icke för utförsel lämnat tullområdet

v



Str 223 d. Förhällandet till tullverket 890-899

tullrestitutionsgods: returgods för vilket ifrågasattes återbetalning av
eller befrielse från tull eller annan allmän avgift
utrikes gods ävensom inrikes gods då det vid för
sändning är underkastat tullkontroll (alltså även
tullrestitutionsgods)
tullverkets kontroll

tullgods:

tullkontroll:

— av utrilces gods då det befinner sig inom tullom
rådet (till förhindrande att det kommer ut i fria
rörelsen utan förtullniug);
— av sådant inrikes gods, som är underkastat för
behåll för utförsel (till förhindrande av obehörig
utförsel);
— av tullrestitutionsgods vid utförsel från tullområdet
(sona underlag för tullens medgivande av begärd
restitution).

891—899. (Reservnr)

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
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Str 233'd. Följ ehandlingar. 900-904

V b. Handlingar för vissa myndigheters räkning.
(Följ ehandliD gar.)

Förlclaring av begreppen Jämnas i art .S90.

A. Säudningrar till utlandet.

1. Antal följehandlingar.

900: 1. Avsändaren skall för gods till utlandet lämna fraktsedel och
följehandlingar enligt art. 905.

2. Faktura och ursprungsbevis behövas endast då det är järnvägen
som skall svara för förtullningen i bestämmelselandet; se art. 931.

Utgående varuanmälan och internationell tullanmälan sTcola däremot
alltid lämnas i angivet antaU Saknas dessa handlingar kan sändningen
komma att bli stoppad på gränsstatioDerna.
Anm. Utgående varuanmälan behöver inte lämnas för s k gåvopaket.

Trafikant»

skyldighet
att lämna

vissa hand
lingar.

För gods som avsändaren själv låter exportkontrollera på avsänd-
ningsorten, lämnar han utgående varuanmälan direkt till tullverket,
som stämplar »Må utföras» under godsbeskrivningen i fraktsedeln.

901. Hur de viktigaste följehandlingarna fyllas i framgår av art 910— Hand-
929. Ytterligare upplysningar lämnas av Sveriges Allm Exportförening, ut-
Tull- och skeppningsbyrån, Stockholm. Denna byrå har även formulär
för fakturor och ursprungsbevis, som i vissa fall erfordras.

skrivning
m. m.

Anm. Exportföreningen har givit ut en »Skeppningshandbok», med detaljerade
; upplysningar. Trafikanter kunna köpa boken hos Sveriges Allmänna Exportförenings
Förlag i Stockholm.

902. Utom följehandlingarna enligt art 905 skola i vissa fall särskilda
handlingar lämnas, t ex enligt bestämmelserna om åtgärder mot smitt
samma sjukdomars spridande.

Särskilda

följehand
lingar.

903. I flertalet länder gäller den bestämmelsen, att till försäljning av- Urspmngs-
sedd vara ej får införas, om den är försedd med oriktig ursprungsbe- beteckning,
teckning eller med beteckning,, som kan framkalla uppfattningen, att
varan är av annat ursprung än det verkliga.

904: 1. Avsändaren skall i fraktsedeln angiva vilka följehandlingar Uppgift
— och huru många av varje slag — som lämnas. om föije-

2. Avsändaren skall i fraktsedeln angiva numret på ev expdrtlicens och, handlingarna
ifall denna inte bifogas fraktsedeln, var den finnes (t ex »Licensen depo- ^ fraktsedeln,
nerad på tullanstalten i »).

3. Följehandlingarna skola behandlas och förvaras med största om
sorg. Järnvägen kan göras ansvarig, om de förkomma under transporten.

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955



,905—909 Följ ekandlingar. Str 223 d.

Antal

foljehand-
lingar.

905. Sändningar till utlandet skola åtföljas av minst det antal följe-
handlingar som angives i följande tabell.

För gods, som avsändaren själv låter exportkontrollera hos tull
kammare på avsändningsorten, lämnar han utgående varuanmälan direkt
till tullverket, som stämpjar »Må utföras» under godsbeskrivningen i
fraktsedeln.

Ang exportlicens se art 904 och 922.
Anm. Utgående varuänmälaii>behöver inte lämnas för sk gåvopaket.

Bestämmelselaiid

Utgående
varuanmälan

(gul), bl 633.81
(382 D)

(art 910-914)

Internationell

tullanmälan

bl 633.75

(388 C)
1  (art 915-921)

Utförsel

deklaration.

1

Övriga
handlingar

Belgien 1 5
Bulgarien 4
Danmark 1
England, se Storbritannien

Finland....

Frankrike 1 6
4Grekland 1

Italien 6

Jugoslavien 1 4

Liechtenstein 1 4 2 M
Luxemburg .. . 1 5
Nederländerna ... . 1 4

Norge 1

Polen ..' 1 2
Portugal 1 7  -
Rumänien 1 4

Saar 1 4

Schweiz 1 4 2) 2')=)
Spanien 1 6
Storbritannien 1 4

Tjeckoslovakien 1 3
Trieste f)

Tyskland 1 2
Ungern 1 4

Österrike 1 4 _  ]
Endast för sändningar, vilkas värde överstiger 2 500 kr.
Gäller även för Basel Bad Bf och Schaffhausen Bad Bf.
Ang transit- och importtillstånd se art 923 och 924.

906—909. (Eeservnr)



Str 223 d. Följehandlingai. 910

2. Handlingarnas utskrivning m. m.
: 1 " ■

a." Utgående varuanmälan. '

910: 1. Utgående varuanmälan, bl 633.81 (382 D), är avsedd för det
svenska tullverkets utförselkontroll och statistik. Den skall fyllas i av
avsändaren i 1 ex. ;

Utgående varuanmälan behöver inte lämnas för .s k gåvopaket.
Om avsändaren själv låter utförselkontrollera godset hos tullkam

maren på avsändningsorten, lämnar han utgående varuanmälan direkt
till tullverket, som stämplar »Må utföras» under godsbestrivningen i
fraktsedeln. Avsändaren skall lämna uppgift om varan i alla lodräta
kolumner utom den sista på blankettens framsida.

Såväl försäljnings- som förbrukningsland skall uppgivas.
Saknas märke och nummer på kollina, skall mottagarens namn och

adress i stället antecknas i första kolumnen.
Det statistiska värdet i näst sista kolumnen skall avse varans värde

vid avgången från gränsorten och alltså innefatta befordringskostnaderna
tram till gränsorten.
Om den som skrivit under varuanmälan är ombud för den egentlige

avsändaren, skall även dennes namn och adress uppgivas. Om försäkran
enligt mom 2, anm, avgives på varuanmälans baksida, skall föröäkran
alltid vara undertecknad av den egentlige avsändaren.

'  2. Avsändningsstationen skall se till att varuanmälan innehåller be
nämningar endast på svenska språket och i övrigt upptager alla behövliga
uppgifter. Om tiden medgiver, bör avsändningsstationen även se till, att
Tullstadgans och Tullordningens föreskrifter (se Gtf I, bil M) äro
iakttagna.

Anm. 1. Genom kungörelse den 24 februari 1922 har Kungl. Maj:t förordnat bl a,
att utförselkontroll av gods må kunna efter vederbörande tullförvaltnings beprö

vande bortfalla, under villkor att varuägaren avgiver skriftlig försäkran på tro och
heder, att den till export angivna sändningen ej innehåller andra varor än varuan
mälan upptager, och att denna försäkran är bestyrkt av två trovärdiga personer,
vilka jämväl intyga, att de närvarit vid godsets inpackning och

att, då försäkran éj avgivits, godset må kunna utförselkontrolleras på det sätt,
att endast något eller några av kollina öppnas och undersökas.

I anledning härav . skola stationerna, när gods till utlandet inlämnas, fästa av
sändarens uppmärksamhet på att lättnad i exportbesiktningen kan ernås, om för
säkran lämnas i enlighet med bestämmelserna härovan. Stationerna böra således
verka för att utgående varuanmälan i största möjliga utsträckning förses med av
sändarens bestyrkta försäkran.

Utgående
yaruanmälan.

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
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91 Q—921 Följehandlingar. Sfcr 223 d.

3. Varuanmälan skall åtfölja godset till utförselorten, där den förses
med gränsstationens datumstämpel ocli överlämnas till tullkammaren.

Åtgärder då 911: 1. Skulle i något fall utgående varuanmälan vara ofullständigt
i varuanmälan! ^PPgi^^ ^ör statistisht ändamål (övrig del av varuanmälan* måste vara ifylld, om godset skall kunna mottagas till befordring)

och fullständiga uppgifter icke omedelbart kunna erhållas, kan avsänd-
ningsstationen för licensfritt gods lämna avsändaren anstånd med attl
lämna felande uppgift för statistiskt ändamål intill högst 8 dagar. För
avsändaren skall därvid framhållas den påföljd, som inträder, om upp
gift icke lämnas inom utsatt tid. (Tullstadgans § 228; intagen i Gtf I,
bil M). , ? :.

2. Om anstånd lämnas, skall avsändningsstationen på tredje raden i
övre högra hörnet av blankettens framsida anteckna den dag, från
vilken anståndet räknas; Anteckningen bestyrkes med stationens datum-
stämpel och tjänstemannens underskrift. Om lämnat anstånd skall av
sändningsstationen göra lämplig minnesanteckning.

3. Efterhandsuppgift för statistiskt ändamål lämnas på bl 633.79
(388 K 2). Den datumstämplas och sändes omedelbart till gränsstationen,
som vidarebefordrar den till tullkammaren. Lämnas uppgiften trots på
minnelser icke inom anståndstiden, meddelas detta skriftligen till gräns
stationen, som vidarebefordrar meddelandet till tullkammaren på gräns
orten.

Varuanmälan 912. För sk tullrestitutionsgods lämnas varuanmälan i 3—5 exetnplar
for tuiirestitu-på en blankett (TV 402 R), som tullverket tillhandahäller. Eftersom

tionsgods. avsändningsstationen som regel icke kan kontrollera, huruvida godset
är av sådant slag, infordras dylik varuanmälan mestadels av gräns
stationen' direkt från avsändaren.

913 — 914. (Reserynr)

b. Internationell tullanmälan.

»Déclaration-soumission internationale de dpuane»

»Internationale Anmeldung ftir das Zollamt»

Internationell 915: 1. Internationell tullanmälan, bl 633.75 (388 C), är avsedd för
tuiianraäian. tullmyndighema i utlandet. Den skall fyllas i av avsändaren och lämnas

till avsändningsstationen i det antal exemplar, som framgår av tabellen
i art 905.

2. Avsändaren fyller i endast den med streckad linje inramade rutan I
på blankettens baksida (kol 8—19). |

3. Tullanmälan skall avfattas på tyska eller franska. Översättning
till ytterligare något språk är tillåten.

4. Rättelser och raderingar få icke förekomma i internationell tull
anmälan.

916—921. (Reservnr)



ötr 223d. Följehandlingar. 922—924

O. Övriga handlingar.

922. Sändning, vars utförsel ur riket är förbjuden (se Ta-cirkulär), Exportlicens,
får icke mottagas till befordring till utrikes ort, om icke licens eller s k
registreringsbevis åtföljer frakthandlingarna eller om icke i fraktsedeln
finnés angivet, att licensen deponerats på gränsorten, t ex »Licensen
deponerad i — — —». Licensens nummer och licensinnehavarens
namn skall alltid angivas i fraktsedeln.

923. Särskilt tyskt importtillstånd erfordras för närvarande för sänd-
ningar till Öst-Tyskland och Öst-Berlin. Dylikt importtillstånd kan
erhållas hos »Ministerium fiir Aussenhandel und Innerdeutschen Handel,
Verkehrsabteilung, Berlin NW 7, Unter den Linden 26—30». Import
tillståndet kan antingen vara deponerat i Sassnitz eller bifogat frakt
sedeln vid godsets inlämning till transport. Importtillståndets nummer
bör om möjligt angivas i fraktsedeln. Om importtillståndet befinner
sig i Sassnitz skall också detta vara angivet i fraktsedeln.

Avsändaren skall själv anskaffa dylikt importtillstånd.

924:1. För genomfÖrseln genom Öst-Tyskland till Viist-Bcrlin över Trelle- Translttill-
borg—Sassnitz erfordras transitimporttillstånd (Transitimportwarenbegleit- stånd for sand-
schein), som avsändaren skall anskaffa. Ansökan ställes till Firma
DEDTEANS, Berlin N 54, Brunnenstrasse 188—190 och skall åtföljas
av en ifylld blankett »TIWB» och av ett västberlinskt importtillstånd.

I  Sändningar till Tast-Berlin över Trelleborg—Sassnitz få icke mottagas
till transport utan att antingen nämnda handling är vidfogad fraktsedeln
och omnämnd i kol. »Föreskrift om fullgörande av tullföreskrifter»
(tredje kol. uppifrån till höger i fraktsedeln) eller i denna kol är angivet,
att handlingen ifråga befinner sig i Sassnitz eller i Trelleborg.

2. För sändningar till Väst-Tyskland över Trelleborg införes i frakt- Sändningar
sedelns kolumn för tullföreskrifter »Grenzabfertigung in Sassnitz Hafen. tiii Väst-

I TIWB py ■', Äw-
Sassnitz.
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'925—929 Följehandlingar. 8tr 223:d.

B. Sändninifar firån utlandet.

Föijehand- 925. Itjestämmelserna . onj- föliehandlingar för ^ändniiiffar från vå-
..'"sar landet finnas intagna i Gtt I.
Iran utlandet. ^ o

Clearing. 926. Bestämmelserna angående införseldeklaration m m avsedd för
clearing finnas intagna i Gtf I.

927—929. (Keservnr)

v



Str 233 d. Särskilda bestämmalser om; tullklarering. 930-933

I  VI. Särskilda bestämmelser om tullklarering.
Forhlaring av begreppen lämnas i art 890.

1. Inledning.

930: 1. Följande artiklar 931—940 innehålla bestämmelser om avgifter
på gränsstationen eller annan svensk tullklareringsstation. Dessa av
gifter utgöras äv

dels tullavgifter^ som debiteras av tullverket,
dels tullexpeditionsavgifter och tullarhetsp)engar (avgifter för biträde vid

tullklarering, dragarpengar, portoutlägg o d), som debiteras av tull-
klareringsstationen eller av SJ kommissionär.

2. Bestämmelser om vad gräns- och andra stationer ha att iakttaga
ifråga om tullklarering (dvs de åtgärder i allmänhet av olika slag
— t ex förtullning — som tullförfattningarna föreskriva), försändning
av tullgods, förfaringssätt med outlöst, av järnvägen förtullat gods, be
stämmelser om saknat, övertaligt eller skadat tullgods och om försälj
ning av tullgods m. m. finnas i Gtf I och Grf.

931: 1. Om avsändaren åtagit sig att betala tull (se art 125) skall järn-
[ vägen ombesörja förtullningen; mottagaren får alltså ej sköta den.

2. »Franko tull »-sändningar från utlandet skola, såvida icke avsändaren
I i fraktsedeln föreskrivit annan förtullningsstation, förtullas på gräns
stationen, även om tullkammare med transitupplagsrätt finnes på be
stämmelseorten.

3. Tullavgift, tullexpeditionsavgift och tullarbetspengar påföras franka-
turnotan.

Begrepps
förklaring.

Tullavgifter.
Tullexpedi-

tionsavgifter.
Tullarbets

pengar.

Tullklarering.
Försändning
av tullgods.

O utlöst, skadat
o. s.v. tullgods.

» Frankotull »-

sändningar
frän utlandet.

2. Tullavgifter och kostnader på svenska gränsstationer.

932* Bestämmelserna i art 933—937 avse tullavgifter och kostnader. Tullavgifter
som uppkomma vid tullklarering j)å gränsstationerna Kiruna central och gräns-
Storlien, Gharlottenberg, Ed, Hälsingborg F, Malmö F, Trelleborg F, kostnader.
Stockholm Skeppsbron och Haparanda.

933: 1. Av tullkammare utfärdad tullsedel skall av gränsstationen eller Tullavgifter.
SJ kommissionär på gränsstationen upptagas på Förteckning över tull
sedlar, bl 633.39 (382 A), ställd till godslistans bestämmelsestation. På
varje blankett får endast en tullsedel upptagas. Tullsedlar, som sam
tidigt utfärdats till en och «amma trafikant och som skpla lösas på
samma station (expedition), få dock upptagas på en förteckning.

Tullsedel och Förteckning över tullsedlar skola bifogas frakihand-
lingarna.
2 a. I fraktsedeln göres anteckning om bifogad tullsedel jämte tull

beloppet.
b. På förteckning över tullsedlar angives den godslista, som åt

följer sändningen från gränsenstationen.
c. På godslistan hänvisas invid summa att betala till bifogad tull

förteckning.

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
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933-935 Särskilda bestämmelser om tullklarerins:. Str 223 d.

Avgifter för
tullklarering
på vissa

gränsstationer
mot Norge.

Gods från

Norge.

3. Station, som mottagit Förteckning över tullsedlar, skall införa
denna i Mottagningsjournal, bl 6412.11 (342 E 1) resp 6412.10 (342 E 2),
tillsammans med sändningar i inländsk trafik.

4. Innan godset utlämnas, skall bestämmelsestationen av mottaga
ren uttaga det belopp, som tullsedeln upptager. Tullsedeln kvitteras
och utlämnas till mottagaren. Har avsändaren åtagit sig att betala
tullavgiften skall den kvitterade tullsedeln i stället bifogas frankatur-
notan.

934: 1. Gränskostnaderna (tullexpoditionsavgift och tullarbetspengar)
påföras såväl fraktsedeln eller frankaturnotan som godslistan.

2. På fraktsedeln eller frankaturnotan stämplas avgiftens benämning
och ifylles beloppet.

3. På godslistan angivas avgiften på därför avsedd rad (»Avgifter å
mellanstationer», »Tullarbetspengar m. m.», »Unterwegskosten», »Om-
kostninger på mellemstationer»).

4. Gränsstationerna skola journalisera avgifterna enligt i särskilda
skrivelser utfärdade föreskrifter.

935. För biträde vid tullklarering i Kiruna C, Storlien och Ed av
inkommande gods över Vassijaure, Storlien resp Kornsjö gränsen, ut
tagas följande avgifter:

A. Expeditionsavgift.

Expeditionsavgiften är inräknad i fraktsatsen eller paketgodsfrakten.

B. Arbetspengar.

1. Gods som tulltransiteras till annan ort:
arbetspengarna äro inräknade i fraktsatsen eller laaketgodsfrakten;

2. Gods som förtullas på gränsstationen:
för fraktstyckegodssändningar över 150 kg och för ilstyckegods äro

arbetspengarna inräknade i fraktsatsen eller paketgodsfrakten;
för fraktstyckegodssändningar om högst 150 kg beräknas, utöver den

avgift, som redan inräknats i fraktsatsen, arbetspengar med 2 kr
per sändning;

för vagnslastgods beräknas utöver den avgift, som nedan inräknats
i fraktsatsen

a) för tullfritt gods och för fullbelagt gods, som
icke fordrar noggrannare undersökning eller
vägning 3 kr per vagn;

b) för fullbelagt gods, som fordrar endast prov-
vägning eller vägning på vagnvåg 4 kr per vagn;

c) för fullbelagt gods, som fordrar noggrannare
undersökning eller vägning:
då godset packas upp och nettoväges 75 öre per påbör

jat 100-tal kg,
dock minst 4 kr
per vagn;

i övriga fall 60 öre per påbör
jat 100-tal kg,
dock minst 4 kr

per vagn.

V



Str 223 d. Särskilda bestämmelser om tullklarering. 935—999

C. Särskilda avgifter.
Särskilda kostnader, såsom telegram- och telefonavgifter, postporton,

avgift för veterinäroesiktning, reparationskostnad för emballage, växlings-
och kranavgifter, vagnspengar, som icke vållas av järnvägen, äro icke
inräknade i ovanstående avgifter utan uttagas särskilt. Likaledes ut
tagas särskilt sådana extra övertids- eller beyakningskostnader, som
uppkomma på grund av den förfogandeberättigades föreskrifter eller
åtgärder.

Avgifter för biträde vid tullklarering (utförselkontroll) av utgående
gods beräknas av avsändningsstationen enligt tariffen.

936—937. (Eeservnr)

Gods till

Norge.

3. Tullavgifter och tullarbetspengar på andra stationer än
gränsstationer.

938. Bestämmelserna i art 939—943 avse tullavgifter och kostnader, TuiiaTgifter
som uppkomma vid tullklarering på andra stationer än gränsstationer.

rering.

939; 1. Av tullkammare utfärdad tullsedel medsändes frakthand- TuiiaTgifter.
Ungarna. Till tullkammaren förskotterade tullavgifter m. m. skola
uppföras som expeditionsutlägg på en expeditionssedel till den slutliga
bestämmelsestationen, för så vitt denna är intagen i allmän svensk
godssamtrafik, i annat fall till omexpedieringsstationen. Expeditions
sedelns del »E» påtecknas »Gäller ej som kvitto».

2. Innan godset utlämnas, skall bestämmelsestationen av mottaga
ren uttaga det belopp, som tullsedeln upptager. Tullsedeln kvitteras
och utlämnas till mottagaren tillsammans med expeditionssedelns del
»F». Har avsändaren åtagit sig att betala tullavgiften skall den kvitterade
tullsedeln i stället bifogas frankaturnotan.

940: 1. De avgifter, som enligt G tax uttagas för biträde vid tull-
klarering m m på annan station än gränsstation eller bestämmelse
station, skola upptagas på bl 6413.3 (362 A).

2. Vid omkartering eller vidaresändning skall stationen uppföra be-
loppet som expeditionsutlägg på en expeditionssedel. Vid återsändning
skall beloppet upptagas på godslistan som förkostnad. I mom 1 nämnt
kvitto bilägges frakthandlingarna.

941—999. (Eeservnr)

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
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Str 223 d. E-edovisningsbestämmelser. 1000-1002

VII. Redovisningsbestämmelser för samtliga stationer
utom gränsenstationema.

A. Trafik med iuteruationella fraktsedlar.

1. Allmäiina bestämmelser.

redoyisningar.

1000. De redovisningar, som enligt följande föreskrifter skola uppgöras Uppgifts- och
av andra svenska stationer än gränsenstationerna för godstrafiken med uppbörds
utlandet, äro i huvudsak uppgiftsredovisningar. Eedovisningarna över
avsända belastningslistor och över förkostnader på andra listor beröra
dock uppbördsredovisningen i inländsk trafik, i vilken använda frakt
märken och inslag från kassaapparat skola redovisas även då de avse
sändningar i trafik med utlandet; se Gxf del I, särtryck 223 a.

1001. Bestämmelserna avse följande grupper:
a. G^änsentrajilc^

Bestämmelser

nas indelning.

dvs godslistor till och från gränsenstation för sändningar, som skola
omkarteras eller ha omkarterats där.

Anm. För sändningar pä svenska fraktsedlar till och. från Haparanda gränsen
och Trelleborg gränsen gälla särskilda föreskrifter enligt art 1045.

b. GodssamtrafiJc med de nordisJca länderna^
dvs redovisning av direkta godslistor till och från danska, finska
och norska stationer för sändningar, som på hela sträckan från gods
listans avsändnings- till dess bestämmelsestation fraktberäknats enligt
godstariff med vederbörande land, samt redovisning av paketgodssänd-
ningar till och från Danmark och Norge.

c. Godstrafilc med hontinenten [utom Väst- och Öst-TysTcland),
1) utan tillämpning av direkta godstariffer med vederbörande land,

dvs redovisning av direkta godslistor för sändningar, som på hela
sträckan från godslistans avsändnings- till dess bestämmelsestation
iclce fraktberäknats enligt godstariff med landet ifråga.

2) vid tillämpning av direkta godstariffer med vederbörande land,
dvs redovisning av direkta godslistor för sändningar, som på hela
sträckan från godslistans avsändnings- till dess bestämmelsestation
fraktberäknats enligt godstariff med landet ifråga.

d. Godstrafik med Väst- och Öst-TysMand,
dvs redovisning av samtliga godslistor, oavsett om de fraktberäknats
eller icke fraktberäknats enligt direkta godstariffer med resp land.

e. Svenska tullavgifter,
dvs redovisning av de förteckningar över tullsedlar, upptagande tull
avgifter, som utställts av gränsstation eller SJ kommissionär vid sådan
station.

1002: 1. Eedovisning skall upprättas för varje kalendermånad. Be- Allmänna
träffande mottagen trafik sker sammanföring senast möjligt och tidigast föreskrifter.
5 dagar före den dag, då ifrågavarande redovisningshandling enligt art
1047 skall insändas till kontrollkontoret.

1870 55 Andringstryck nr 31 (8 blad)
Gällande fr o m den 1 dec 1955

y



1002-1007 B.edovisuiDgsbestämmelser. Sfcr 223 d.

2. Godslistor, belastningslistor, kopior av efterkravssedlar för paket-
godssändningar med efterkrav från Danmark och Norge samt förteck
ningar över tullsedlar skola redovisas för den månad de utfärdats eller,
om de anlänt sedan redovisningen avslutats, för påföljande månad. -

Anm. Mottagna listor^ som utfärdats i tidigare månad än månaden närmast före den,
då de anläntj skola behandlas, som om de vore utfärdade under närmast föregående
månad.

3. Särskild redovisning skall upprättas för avsänd och särskild för
mottagen trafik.

4. Då av utrymmesskäl fiera specifikationer upprättats för samma upp
gift, skola varje blanketts summor överföras till den sista blanketten eller
till en särskild sådan. Denna lägges överst, och blanketterna — dock
ej beträffande trafik med kontinenten — hopnitas i vänstra kanten.

5. Dör gods i vagnslaster skola godsslag, tillämpad svensh klass och
beräknad vikt på svensh sträcka angivas på vederbörande specifikatio
ner, varvid bestämmelserna i Gxf del I, särtryck 223 a, art 719: 2 c) —e)
skola tillämpas. Positionsnummer behöver dock ej utsättas. I veder
börande tariff intagen undantagstariff betecknas med lämplig förkort
ning, t ex Ut 1.

6. Journal över avsända efterkrav i direkt trafik med utlandet, bl
6403.5 (389 U), skall föras enligt bestämmelserna i art 152.

Upprättande
av bl 6411.1
(342 F).

1003. Före redovisningens insändande skola mottagna listor för out
lösta godssändningar och obetalda frankaturnotor samt obetalda paket-1
godsefterkrav från Danmark resp Norge och obetalda tullsedlar upp-1
föras på Uppgift över outlösta godssändningar, bl 6411.1 (342 F).
Särskilda uppgifter skola i förekommande fall och med tydliga rubriker
på raden för redovisningsgrupp upprättas för var och en av nedan
stående grupper:

a. gränsen trafik;
b. trafik från de nordiska länderna (en uppgift för varje förekommande

land);
c. trafik från kontinenten (en uppgift för varje förekommande land);
d. obetalda tullsedlar (gruppvis för varje förekommande gränsstation).
Dgods- fraktgods- och belastningslistor samt i förekommande fall

efterkravsbelagda paketgodssändningar från Danmark och Norge skola
påföras samma blankett men ordnade var för sig..

Debet- och

kreditanmärk- melserna
ningar,

1004. Debet- och kreditanmärkningar skola behandlas enligt bestäm-
Gxf del I, särtryck 223 a, art 774. Debetanmärkningar

skola dock insändas tillsammans med redovisningshandlingarna i ut
ländsk godstrafik enligt art 1047, såvida icke i visst fall annorlunda
föreskrives.

Anm. För anmärkningar, vilka i övre vänstra kanten försetts med viss skrivelses I
diarienummer, skola samtliga bilagor omedelbart efter företagen reglering med tra-l
fikanten återsändas till kontrollkontoret med meddelande om när regleringen verk-1
ställts.

Handlingars 1005. Kopior av Joumal över avsända efterkrav i direkt trafik med
förvaring på utlandet, bl 6403.5 (389 U), samt notiser, bl 633.76 (351 B), skola för

station. varas på station under 3 år.

1006 —1007. (Eeservnr) I

v



Str 223 d. Redo visningsbestämmelser. 1008-1010

2. Gränsentrafik.

1008. Uppgiftsredovisningar skola icke upprättas. I övrigt skola föl
jande föreskrifter iakttagas.

a. Avsända godslistor (inkl. belastningslistor; se art 136).
1) Listornas svartskrifter skola förvaras i löpande nummerordning Avsända listor,

för varje gränsenstation med ilgods för sig ocli fraktgods för sig samt
insändas till kontrollkontoret enligt bestämmelserna i art 1047: 3 a.

2) Beloppen i kol. »Förkostnader» på listorna skola överföras till
därför avsedd rad på kreditspecifikationen, bl 6407.3 (341 A) eller
6407.4 (341 B). ^

b. Mottagna godslistor (inkl. belastningslistor; se art 136).
Listorna skola, sedan sändningarna utlösts eller på franlcaturnotorna Mottagna

upptagna belopp erlagts, sorteras i stigande nummerordning för varje
gränsenstation med ilgods fÖr sig och fraktgods för sig samt insändas
till kontrollkontoret enligt bestämmelserna i art 1047:5 a.

1009—1010. (Eeservnr)
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aoii-1012 Redovisningsbestämmelser. Str 223 d.

3. Godssamtrafik med de nordiska länderna.

1011:. 1. Redovisningsgrupper.

Eedovisnings-
grupper.

a. Ilgods, svensk-dansk godssamtrafik.
b. Fraktgods, svensk-dansk godssamtrafik.
c. Belastningar, svensk-dansk godssamtrafik.
d. Ilgods, svensk-finsk godssamtrafik.
e. Fraktgods, svensk-finsk godssamtrafik.
f. Ilgods, svensk-norsk godssamtrafik.
g. Fraktgods, svensk-norsk godssamtrafik.
11. Belastningar, svensk-norsk godssamtrafik.

2. Redovisningsblankeiter.

KedoTisniiigs-
blank etter. b.

C.

d.

e.

(389 Z 6).

Specifikation över avsänt gods, bl 6410.10 (397 D).
Sammandrag över avsänt gods, bl 6410.6 (397 F).
Specifikation över mottaget gods, bl 6410.13 (397 E).
Sammandrag över mottaget gods, bl 6410.8 (397 G).
Specifikation över avsända/mottagna belastningslistor, bb 6410.9

3. Redovisningens uppräiiande.

I trafik med de nordiskaRedovisningens tiaixiv xjlxcli uic länderna skola för redovisningens upp
upprättande, rättande tillämpas.

a. för godslistor (i trafik med Finland inkl belastningslistor, se art
136) bestämmelserna i art 1012

b. för helastningslistor (dock icke i trafik med Finland) bestämmel
serna i art 1013.

Anm 1. För paketgodssändningar i trafik till Danmark och. Norge upprättas
icke nägra redovisningar.

Anm 2. B^ör paketgodssändningar i trafik från Danmark och Norge upprättas
icke några redovisningar. Mottagen kopia av efterkravssedel för paketgodssandning
med efterkrav skall dock sedan sändningen utlösts och efterkravet debiterats in
sändas till kontrollkontoret enligt bestämmelserna i art 1047: 5 b.

1012« Redovisning av gods listor.

Avsända

i(odslistor.

a. Avsända godslistor (i svensk-finsk godssamtrafik inkl belast
ningslistor; se art 136).

Listorna skola påföras specifiktion, bl 6410.10 (397 D), i stigande
nummerordning. En specifikation skall upprättas för varje redovis
ningsgrupp, bestämmelsestation och snittpunkt.

Sammandrag, bl 6410.6 (397 F), skall upprättas för varje redovisnings
grupp. För varje snittpunkt skola specifikationerna påföras i alfabetisk
ordning efter bestämmelsestationernas namn, varefter en sammanställ
ning göres för de olika snittpunkternas totalsummor. Sammandragens
summor i kol »Förkostnader» skola överföras till därför avsedd rad på
kreditspecifikationen bl 6407.3 (341 A) eller 6407.4 (341 B).
Anm. På sammandragen för fraktgods i vagnslaster i trafik med Danmark skola

vikterna i de olika klasserna sammanföras i följande grupper: 3—5 A, 6—6 A, 7—7 A,
:8_8A, 9—9 a, 10—11, 12—14.

V
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b. Mottagna godslistor (i svensk-finsk godssamtrafik inkl beläst- Mottagna
ningslistor; se art 136). godslistor.

Listorna skola påföras specifikation, bl 6410.13 (397 E), i tidsföljd
efter ankomstdagen. Listor, som påföras vid samma tillfälle, skola för
varje station vara ordnade efter avsändningsnnmret. En specifikation
skall upprättas för varje redovisningsgrupp, avsändningsstation och
snittpunkt.

Sammandrag, bl 6410.8 (397 G), skall upprättas för varje redovisnings
grupp. Eör varje snittpunkt skola specifikationerna påföras i alfabetisk
ordning efter avsändningsstationernas namn, varefter en sammanställ
ning göres för de olika snittpunkternas totalsummor.
Anm. På sammandragen för fraktgods i vagnslaster i trafik med Danmark skola

vikterna i de olika klasserna sammanföras i följande grnpper: 3 — 5 A, 6—6 A, 7—7 A,
8—8 A, 9—9 A, 10-11, 12—14.

1013. Redovisning av beiasiningsiisior.

a. Avsända belastningslistor.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (389 Z 6), Avsända be-
i tidsföljd. En specifikation skall upprättas för varje land. Specifika- lastningsiistor.
tionernas summor i kol »Belastningslistans belopp i svenska kronor»
skola överföras till därför avsedd rad på kreditspecifikationen, bl 6407.3
(341 A) eller 6407.4 (341 B).

b. Mottagna belastningslistor.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (389 Z 6), Mottagna be-
i tidsföljd efter ankomstdagen. En specifikation skall upprättas för lastningslistor.
varje land.

Andringstryck nr 31 (8 blad)
Gällande fr o m den 1 dec 1955
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Redovisnings-
bestämmelser-

nas tillämp
ning.

Hänyisnings-
tabell.

4. Godstrafik med Tyskland och bortom.

1014. Vid trafik med Tyskland ocli bortom skola
a. för godslistor redovisningsbestämmelserna i art 1016—1039 tilläm

pas enligt hänvisningarna i art 1015;
b. för belastningslistor redovisningsbestämmelserna i art 1040 tillämpas.

1015. Hänvisningstabell för redovisning av godslistor.

Godslistans avsändnings- eller be-

stämmelsestation tillhörande

förvaltning i

Redovisningsbestämmelser för godslistor

icke fraktberäknade

enligt direkta gods
tariffer

art

fraktberäknade

enligt direkta gods
tariffer

art

Belgien 1016 1018

Bulgarien 1016 —

England, se Storbritannien.

Frankrike 1016 —

Grekland 1016 —

Italien 1016 1018

Jugoslavien 1016 —

Liechtenstein 1016 —

Luxemburg 1016 —

Nederländerna 1016 1018

Polen • 1016 —

Portugal 1016 —

Rumänien 1016 —

Saar 1016 —

Schweiz 1016 —

Spanien 1016 —

Storbritannien 1016 —

Tjeckoslovakien 1016 1018

Trieste 1016 1018

Turkiet — —

Tyskland (Västtyskland) 1019 1019

»  (Osttyskland) 1019 1019

Ungern 1016 1018

Österrike 1016 —
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1016. Redovisniugf av ̂ odslistor, icke fraktberäknade enligrt direkta

gfodstariffer i trafik med länder bortom Tyskland.

a. Avsända godslistor.

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.15 (389 Y 5), i tids
följd, oavsett om sändningarna äro il- eller fraktgods, styckegods eller
vagnslaster. En specifikation skall upprättas för varje bestämmelsesta
tion för godslistorna och varje befordringsväg för sändningarna. På speci
fikation till omkarteringsstation skall i anmärkningskolumnen anteck
nas sändningens bestämmelseland enligt fraktsedeln.
Har avsändaren erlagt ett bestämt belopp och detta är större än frak

ten för svensk sträcka, skall restbeloppet införas i kok 18 och ingå i kol
»Totalbelopp».
Ett sammandrag skall upprättas på bl 6410.15 (389 T 5) för varje be

stämmelseland för godslistorna och varje befordringsväg för sändning
arna. Specifikationerna skola påföras i alfabetisk ordning efter bestäm
melsestationernas namn.

Sammandragens summor i kol »Förkostnader» skola överföras till
därför avsedd rad på kreditspecifikationen, bl 6407.3 (341 A) eller 6407,4

I (341 B).

b. Mottagna godslistor.

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.14 (389 Z 5), i tids
följd efter ankomstdagen, oavsett om sändningarna äro il- eller frakt
gods, styckegods eller vagnslaster. Listor, som påföras vid samma till
fälle, skola för varje station vara ordnade efter avsändningsnumret. En
specifikation skall upprättas för varje avsändningsstation för godslistorna
och varje färjeled, över vilken sändningarna inkommit. På specifikation
från omkarteringsstation skall i anmärkningskolumnen antecknas sänd
ningens avsändningsland enligt fraktsedeln.

Ett sammandrag skall upprättas på bl 6410.14 (389 Z 5) för varje av
sändningsland för godslistorna och varje färjeled, över vilken sändning
arna inkommit. Specifikationerna skola påföras i alfabetisk ordning efter
avsändningsstationernas namn.
Anm. För vissa stationer tillämpas ett förenklat förfaringssätt enligt särskilt

utsända föreskrifter.

1017. (Reservnr)

ÄndringstrycK nr 31 {8 blad)
Gällande fr o m den 1 dec 1955

Avsända

godslistor.

Mottagna
godslistor.
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10.18. Kedovisningf av gfodslistor, fraktberäkuade euligft direkta gfods-
tariffer i trafik med länder bortom Väst- och Östtyskland.

a. Avsända godslistor.

Avsända

godslistor.

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.15, i tidsföljd, oavsett
om sändningarna äro il- eller fraktgods, styckegods eller vagnslaster. En
specifikation skall upprättas för varje iDestämmelsestation och godstariff
för godslistorna samt oefordringsväg för sändningarna.

Ett sammandrag skall upprättas på bl 6410.15 för varje land och gods
tariff samt för varje befordringsväg. Specifikationerna skola påföras i
alfabetisk .ordning efter bestämmelsestationernas namn.
På specifikationer och sammandrag skall tillämpad godstariff utsättas.
Sammandragens summor i kol »Eörkostnader» skola överföras till där

för avsedd rad på kreditspecifikationen, bl 6407.3 (341 A) eller 6407.4
(341 B).

Anm. Godslistor, som utfärdats i Nordisch-italienischer Verbandsverkelir, redo
visas enligt därför utfärdade föreskrifter.

Mottagna
godslistor.

b. Mottagna godslistor.

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.14 (389 Z 5), i tids
följd efter ankomstdagen, oavsett om sändningarna äro il- eller fraktgods,
styckegods eller vagnslaster. Listor, som påföras vid samma tilMälle,
skola för varje station vara ordnade efter avsändningsnumret. En speci
fikation skall upprättas för varje avsändningsstation och godstariff för
godslistorna samt varje färjeled, över vilken sändningarna inkommit.

Ett sammandrag skall upprättas på bl 6410.14 (389 Z 5) för varje land
och godstariff samt för varje färjeled, över vilken sändningarna inkommit.
Specifikationerna skola påföras i alfabetisk ordning efter avsändningssta-
fcionernas namn.

På specifikationer och sammandrag skall tillämpad godstariff utsättas.
Anm 1. För vissa stationer tillämpas ett förenklat förfaringssätt enligt särskilt

utsända föreskrifter.Anm 2. Godslistor,' som utfärdats i Nordisch-italieniscber Verb ands ve rkehr, redo-1
visas enligt därför utfärdade föreskrifter.
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1019* Redovisning' av godslistor i trafik med Väst- och. Östtyskland.

a Avsända godslistor.

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.15, i tidsföljd, oavsett
om sändningarna äro il- eller fraktgods, stj^ckegods eller vagnslastgods,
fraktberäknade efter direkt godstariff eller ej. En specifikation skall upp
rättas för varje bestämmelsestation för godslistorna ocAx varje beford-

^  ̂ T3ä civ\£irtTpil7-o+i/-kV» "l-i 11 /-»TT»IrCiT*"f.fiT*TnCTöstft.tlOTI

enligt fraktsedeln.
Ett sammandrag skall upprättas på bl 6410.15 för resp land ocn för

varje befordringsväg. Specifikationerna skola påföras i alfabetisk ord
ning efter bestämmelsestationernas namn. Sammandragens summor i
kol »Förkostnader» skola överföras till därför avsedd rad på kreditspeci
fikationen, bl 6407.3 (341 A) eller 6407.4 (341 B).

b. Mottagna godslistor.

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.14 (389 Z 5), i tids
följd efter ankomstdagen, oavsett om sändningarna äro il- eller frakt
gods, styckegods eller vagnslastgods, fraktberäknade efter direkt gods-
tariff eller ej. Listor, som påföras vid samma tillfälle, skola för varje
station vara ordnade efter avsändningsnumret.
En specifikation skall upprättas för varje avsändningsstation för gods^

listorna och för varje färjeled, över vilken sändningarna inkommit. På
specifikation från omkarteringsstation skall i anmärkningskolumnen an
tecknas sändningens avsändningsland enligt fraktsedeln.

Ett sammandrag skall upprättas på bl 6410.14 (389 Z 5) för resp land
samt för varje färjeled, över vilken sändningarna inkommit. Specifika
tionerna skola påföras i alfabetisk ordning efter avsändningsstationernas
namn.

1020— 1039. (Keservnr)

Avsända
godslistor.

Mottagna
godslistor.

Ändringstryck nr 31 (8 blad)
Gällande fr o m den 1 dec 1955
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1040. Bedovisniugf av belastningfslistor.

Avsända

listor.

a. Avsända belastningslistor.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (389 Z 6), i
tidsföljd. En specifikation skall upprättas för varje land. Specifika
tionernas summor i kol »Belastningslistans belopp i svenska kronor»skola överföras till därför avsedd rad på kreditspecifikationen, bl 6407.31
(341 A) eller 6407.4 (341 B).

b. Mottagna belastningslistor.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (389 Z 6),Mottagna _ „
belastnings- i tidsföljd efter ankomstdagen. En specifikation skall upprättas för

varje land.listor.

1041* (Eeservnr.)

v
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5. Svenska tullavgifter.

1042. Avsända förteckningar över tnllsedlar.

Utfärdade förteckningar över tnllsedlar, bl 633.39 (382 A), skola
av gränsstationer redovisas på Redovisning över utfärdade tuUför-
teckningar, bl 6410.5 (382B). Förteckningarna skola påföras stations- tuiisediar.

^  vis i alfabetisk ordning och för varje station i stigande nummerordning.
Anm. På de stationer, där SJ kommissionär finnes, upprättas bl 6410.5 (382

av kommission är en, som överlämnar redovisningen till gränsstationen.

1043. Mottagfna förteckningfar över tnllsedlar*

Mottagna förteckningar över tullsedlar, bl 633.39 (382 A), skola, Mottagna
sedan avgifterna erlagts och debiterats (jfr art 187:2 d), sorteras i förteckningar
stigande nummerordning för varje gränsstation samt insändas till tuiiseTiar
kontrollkontoret enligt bestämmelserna i art 1047:5 c.

1044. (Eeservnr)

Ändrlngstryck nr 31 (8 blad)
Gällande fr o m den 1 dec 1955



X04;5 — X04:6 Hedovisningsbestämmelser. 8tr 223 d.

B. Trafik med svenska fraktsedlar.

Trafik med X045. För 'Sändningar med svenska frakts^edlar till ocli irån Hapa-
syenska vanda gränsen och Trelleborg gränsen (se art 880) gälla redovisnings-
ra se ar. bestämmelserna i Gxf del I, särtryck 223 a. Fraktstyckegodssändningar

under 60 kg skola dock uppgiftsredovisas med beräknad vikt enligt
särtryck 102 såsom större fraktstyckegodssändningar.

X046. (Keservnr) ^
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C. Redovisningrs- xn fl handlingars insändande.

1047: 1. Redovisningshandlingar m m för trafik med internatioiiella insänduingstid.
fraktsedlar skola insändas månadsvis till SJ kontrollkontor de dagar och
i de särskilda kuvertpåsar, som framgå av nedanstående bestämmelser.
Redovisningarna skola avse närmast föregående månad. Enskilda järn
vägars stationer insända handlingarna genom egen förvaltnings kontroll
kontor. Finnes intet att redovisa, skall redovisningshandling icke in
sändas.

Avsända och mottagna listor, som uppförts på redovisningshandling,
skola vid insändandet vara sorterade i samma ordning, som de upptagits
på denna. Listorna skola beträffande trafik med kontinenten vara in
lagda i vederbörande sammandrag. Avsända och mottagna listor, ̂ som
icke uppförts på redovisningshandling (gränsenlistor) samt förteckningar
över tullsedlar skola vara sorterade enl bestämmelserna i art 1008 mom a

^ och b resp 1043. Mottagna listor, som tidigare varit upptagna på bl
"6411.1 (342 F), skola inläggas i ett tjänstekuvert, som påtecknas »Listor
tillhörande tidigare redovisningsmånader».
Anm. Redovisningshandlingar m m för trafik med svenska fraktsedlar till och

från Haparanda gränsen och Trelleborg gränsen skola insändas enligt bestämmelserna
i Gxf del I, särtryck 223 a.

Den 3 i varje månad:

I kuvertpåse, bl Kk 375.

Journal över avsända efterkrav i direkt trafik med utlandet, bl 6403.5
(389 U), svartskriften.

Den 4 i varje månad:

I kuvertpåse, bl Kk 475.

a. Gränsentrafik.

Avsända il- och fraktgodslistor — inkl belastningslistor (se art 136) —,
svartskrifterna.

b. Godssamtrafik med de nordiska länderna.

Specifikationer över avsänt gods, bl 6410.10 (397 D).
Sammandrag över avsänt gods, bl 6410.6 (397 F).
Avsända il- och fraktgodslistor — i svensk-finsk godssamtrafik inkl

belastningslistor (se art 136) —, svartskrifterna.
Anm. Kvitto, bl 6413.12 (362 F), som upptager utbetalt »kontant förskott» enl

art 157—159 skall vara bifogat den godslista, varpå det upptagits.

Specifikationer över avsända belastningslistor, bl 6410.9 (389 Z 6),
svartskrifterna.

Avsända belastningslistor, bl 633.16 (389 Jl), svartskrifterna.

Den 10 i varje månad:

I kuvertpåse, bl Kk 475.

Godstrafik med Tyskland och bortom.

Specifikationer och sammandrag över avsänt gods, bl 6410.15 (389 Y 5),
svartskrifterna.

Ändringstryck nr 31 (8 blad)
Gällande fr o m den 1 dec 1955
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Avsända il- och fraktgodslistor, svartskrifterna.
Anm. Kvitto bl 6413.12 (362 F), som upptager utbetalt »kontant förskott» enl

art 157 — 159, skall vara bifogat den godslista, varpå det upptagits.

Specifikationer över avsända belastningslistor, bl 6410.9 (389 Z 6),
svartskrifterna.

Avsända belastningslistor, bl 633.16 (389 J1), svartskrifterna.

g  Den 16 i varje månad:
I kuvertpåse, bl Kk 475.

a. Gränsentrafik.

Mottagna il- och fraktgodslistor — inkl belastningslistor (se art 136) —
för utlösta sändningar eller betalda frankatumotor.
Anm. Frankatumotor skola icke insändas utan tillställas trafikanterna såsom

verifikationer.

Uppgift Över outlösta godssändningar, bl 6411.1 (342 F), svartskriften.
Debetanmärkningar jämte i förekommande fall kvitton å erlagd rest-

frakt, bl 6413.9 (362 D) (stammarna) avseende gränsentrafik.

b. Godssamtrafik med de nordiska länderna.

Specifikationer över mottaget gods, bl 6410.13 (397 E), svartskrifterna.
Sammandrag över mottaget gods, bl 6410.8 (397 G).
Mottagna il- och fraktgodslistor — i svensk-finsk godssamtrafik inkl

belastningslistor (se art 136) — för utlösta sändningar — i svensk-finsk
godsssamtrafik resp för betalda frankaturnoter.

Specifikationer över mottagna belastningslistor, bl 6410.9 (389 Z 6),
svartskrifterna.

Mottagna belastningslistor för betalda frankatumotor.
Anm. Frankatumotor skola icke insändas utan tillställas trafikanterna såsom

verifikationer.

Kopior av efterkravssedlar för utlösta efterkravsbelagda paketgods-1
sändningar från Danmark och Norge. |

Uppgifter över outlösta godssändningar bl 6411.1 (342 F), svart
skrifterna.

Debetanmärkningar jämte i förekommande fall kvitton å erlagd rest-
frakt, bl 6413.9 (362 D) (stammarna) avseende godssamtrafik med de
nordiska länderna.

c. Svenska tullavgifter.

Kedovisning över utfärdade tullförteckningar, bl 6410.5 (382 B). (In
sändes endast av gränsstationerna.)

Förteckningar över tullsedlar, bl 633.39 (382 A), för vilka avgifterna
evlaffts'

Uppgift över obetalda tullsedlar, bl 6411.1 (342 F), svartskriften.
Debetanmärkningar jämte i förekommande fall kvitton å erlagd rest- ■

frakt, bl 6413.9 (362 D) (stammarna) avseende svenska tullavgifter. |

Den 23 i varje månad:
I kuvertpåse, bl Kk 475.

Godstrafik med Tyskland och bortom.

Specifikationer och sammandrag över mottaget gods, bl 6410.14
(389 Z 5), svartskrifterna.
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Mottagna il- ocli fraktgodslistor för utlösta sändningar.
Specifikationer över mottagna belastningslistor, bl 6410.9 (389 Z 6),

svartskrifterna.
Mottagna belastningslistor för betalda frankaturnotor.
Anm. Frankaturnotor skola icke insändas utan tillställas trafikanterna såsom

verifikationer.

Uppgifter över outlösta godssändningar, bl 6411.1 (342 F), svart
skrifterna.

Debet anmärkningar jämte i förekommande fall kvitton å erlagd rest-
frakt, bl 6413.9 (362 D) (stammarna) avseende godstrafik med Tyskland
ocb bortom.1

1048. Redovisningshandlingar m m avseende trafiken med utlandet insändnings-
skola av statens iärnvägars stationer och av enskilda järnvägars kon-
trollkontor insändas såsom vanlig tjänstebrevsförsändelse eller såsom
tjänsteilgodssändning till Kungl Järnvägsstyrelsen, Kontrollkontoret,
Stockholm C, i mom 3—6 nämnda handlingar till Avd för utländsk gods-

^  trafik, KkQu, och i mom 2 nämnd handling till Avd för trafikuppbörd
och kassatjänst, KkT. Statens järnvägars stationer skola härvid använda
för ändamålet avsedda, i art 1047 angivna kuvertpåsar. Kuvertpåse, bl
Kk 475, får användas endast för insändning av handlingar till KkGu.
Då redovisningsmaterialet är av större omfattning, skall det insändas
antingen i paket, varvid kuvertpåse lämpligen anbringas på paketet som
adress, eller i särskild låda.

1049. (Reservnr)

Ändringstryck nr 81 (8 blad)
Gällande fr o m den 1 dec 1955




