UTFYLLING AV CED
CED = Common Entry Document. Dette dokumentet skal benyttes dersom du skal
importere varer som omfattes av kontrollforskriften § 3 eller forskrift om import av
visse næringsmidler.

Trinn 1:
Klikk på punktet Common Entry Document (CED) i menyen til venstre.

Trinn 2:
Du får nå opp en side der du kan søke opp tidligere innsendte CED ved hjelp av
ulike søkekriterier, eller lage et nytt CED. Et nytt CED åpnes ved å klikke på Ny
nederst til venstre i bildet.
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Trinn 3:
Her velger du produktkategori ved å klikke på de røde tallene utenfor ønsket
produkt. Underpunktene åpnes ved å klikke på kryssene. Vær oppmerksom på at
TRACES er basert på EUs tolltariffkoder, og disse kan fravike fra våre norske
tolltariffkoder.

I eksempelet har vi valgt 12.11.9085, som er EUs tolltariffkode for karriblader,
basilikum og mynte. Velg art fra rullemenyen og klikk på Tildel. Du kan eventuelt
velge å legge til flere varegrupper ved å trykke Assign and Add New Code.
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Trinn 4:
Mange av opplysningene som skal fylles inn i CED kan ikke skrives inn direkte i
feltene, men må søkes frem fra databasen.
Slik søker du frem opplysninger:
1. Klikk på Velg utenfor det aktuelle punktet
2. Skriv inn søkekriterier i søkebildet og klikk Søk. (Det er ofte greiest å kun velge
noen få søkekriterier fremfor å fylle inn alle).
3. Klikk på Velg utenfor det ønskede søkeresultat. Informasjonen overføres deretter
automatisk til CED.
Eksempel: Nedenfor ser du siden References. Feltet Person responsible for the
consignment vil være forhåndsutfylt med virksomheten din brukerkonto er knyttet
til.

For å velge innførselssted, klikk på Velg i feltet Designated point of entry. Du får
da opp en side hvor du kan søke frem innførselsstedet CED skal sendes til.
Nedenfor har vi søkt frem Oslo og fått to treff. Oslo Lufthavn har enhetsnummer
NOOSL4, mens Oslo Havn har enhetsnummer NOOSL1. Klikk Velg utenfor det
ønsket innførselssted.
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Trinn 5
I utfyllingen av CED skal du gjennom fem faner med ulike opplysninger. Den blå
linjen over feltene for utfylling viser hvilke opplysninger du holder på å fylle ut:
References – Traders – Commodity – Transport – Formål
Du skifter mellom de fem sidene ved å klikke på fanene i den blå linjen. Alle
sider/punkter må fylles ut.
Ved å klikke på fanen Traders, vil du komme til neste trinn i utfyllingen:

Også her må flere av opplysningene søkes frem etter samme fremgangsmåte som i
forrige trinn. Dersom du ikke finner opplysningene du ønsker ved å søke, kan du
legge dem inn manuelt ved å klikke på Ny nederst til venstre i det aktuelle
skjermbildet.
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Trinn 6
Når du har gått gjennom alle fanene og fylt ut hele CED, velger du Send til
sertifisering nederst på siden.

Hvis CED ikke er korrekt utfylt, vil du få feilmelding(er) med rødt øverst i bildet ved
innsending:

Feilmeldingen inneholder fire kolonner:





Kolonne
Kolonne
Kolonne
Kolonne

1:
2:
3:
4:

boksnummeret i CED
henviser til hvilken av de fem sidene det er feil i
angir hvilket punkt på siden det er feil i
beskriver hva som er feil

Vær oppmerksom på at de røde feilmeldingene ikke blir borte når du retter i CED,
men først når du sender inn til sertifisering på nytt.
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Hvis CED er korrekt utfylt, vil du bli bedt om å underskrive ved å oppgi passord. Du
bruker samme passord som ved innlogging i Traces.

Når du underskriver sertifiseringen, får CED et referansenummer og sendes inn for
godkjenning hos valgt innførselssted. Du kan velge å åpne sertifikatet og skrive det
ut.
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Bruke gamle CED som mal
Tidligere innsendte CED lagres i TRACES og kan brukes som mal ved lignende
forsendelser. Ved å bruke et gammelt CED som mal overføres alle de innlagte
opplysninger, og du trenger kun å endre på de opplysningene som ikke er de
samme som sist. Du kan søke frem tidligere innsendte CED ved å klikke på punktet
Common Entry Document (CED) i menyen til venstre.
Klikk deretter Kopier som ny utenfor det gamle CED du ønsker å kopiere. CED vil
da åpnes og kunne redigeres.
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