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Dæmi um CUSCAR skeyti – vörusending með skipi – frumfarmskrá með skýringum á muninum
á milli inn- og útflutningsfarmskrár.
Dæmi um frumfarmskrá frá farmflytjanda með tveimur sendingarnúmerum. Upplýsingar um komu eru
settar í fyrsta skeyti í skeyta pakka; fyrstu farmskrá sendingarnúmers vörusendingar í pakkanum.
Þessir liðir eru bláir og jafnframt er skýrt í grænum texta munurinn á inn- og útflutnings CUSCAR
skeyti.
1.

UNA:+.? '

2.

UNB+UNOA:1+5101691829+6501881019+020723:1017+0050957++CUSCAR'

3.

UNH+00509570000001+CUSCAR:S:93A:UN+850'

4.

BGM+785+EDET23072SEGOTW087I+9'

5.

DTM+137:20020723:102'

6.

DTM+252:20020723:102'

7.

LOC+18+E07'

Geymslusvæði/Vörugeymsla

8.

LOC+79+ISREY'

79 Komustaður, 5 Brottfararstaður (tollafgreiðslustaður komu eða brottfarar fars)

9.

LOC+20+ISREY'

Tollafgreiðslustaður vörusendingar ef innflutningur – ákvörðunarst. erlendis ef útfl. (DKCPH)

10.

GIS+23'

22 ef útflutningur.

11.

RFF+BM:W087'

12.

RFF+HS:680990'

Fyrstu sex stafir tollskrárnúmers vöru

13.

RFF+ZZZ:007'

Fjöldi hleðslustaða (fjöldi hafna þar sem vara var tekin um borð vegna sömu komu fars)

14.

TDT+20++++E+++DET'

15.

NAD+CZ+++Nafn+Gata+Borg++Póstnúmer+NL'

16.

NAD+IM+6802694169::ZZZ'

17.

GID++14:PLT'

18.

FTX+AAA+++SHOWER WALLS & ACCESS.'
- Vörulýsing. Hámarkstexti sem hægt er að senda eru 10 línur. Liðurinn getur komið tvisvar sinnum fyrir og má
hver lína vera 70 stafir, línur eru aðgreindar með tvípunkti. Þ.e.:
FTX+AAA+++lína1:lína2:lína3:lína4:lína5
FTX+AAA+++lína6:lína7:lína8:lína9:lína10

19.

PCI+28+NJUY12 IUYY9876:VATNSVIRKINN EHF:REYKJAVIK'
- Merki og númer. Hámarkstexti sem hægt er að senda eru 10 línur. Liðurinn getur komið einu sinni fyrir og má
hver lína vera 35 stafir, línur eru aðgreindar með tvípunkti. Þ.e.:
PCI+28+lína1:lína2:lína3:lína4:lína5:lína6:lína7:lína8:lína9:lína10

20.

QTY+118:5943:KGM'

21.

UNT+19+00509570000001'

22.

UNH+00509570000002+CUSCAR:S:93A:UN+850' (Hér byrjar næsta farmskrá næstu vörusendingar)

23.

BGM+785+EDET23072SEGOTW099Y+9'

24.

DTM+137:20020723:102'

25.

LOC+18+E01'

26.

LOC+20+ISSEL'

27.

GIS+23'

28.

RFF+BM:W099'

29.

RFF+HS:843311'

30.

NAD+CZ+++Nafn+Gata+Borg++Póstnúmer+NL'

31.

NAD+IM+0101533289::ZZZ'

32.

GID++1:CLL'

33.

FTX+AAA+++Super special LAWN MACHINE, GRASSCUTTER'

34.

PCI+28+ADDRESS NJU877'

35.

QTY+118:1000:KGM'

* = Sjá skýringar neðst í skjali

252 Komudagur, 253 brottfarardagur

Tákn farmflytjanda og kódi flutningsfars
CN í stað CZ ef útflutningur

EX í stað IM ef útflutningur
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36.

UNT+14+00509570000002'

37.

UNZ+2+0050957'?
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* Skýringar á BGM lið: Ef útflutningur þá er land og hleðslustaður í sendingarnúmeri tilvísun í þann tollafgreiðslustað,
tollumdæmi, þar sem varan á að fá tollafgreiðslu.

