
Kuljetusehtojen liite 8

(8 art.)

SUOMEN JA VENÄJÄN RAUTATIEYHDYSLIIKENNERAHTIKIRJAN
TÄYTTÖOHJEET

I Yleistä

Rahtikirja muodostuu seuraavista osista:

1 - RAHTIKIRJA vastaanottajalle (seuraa lähetystä määräasemalle ja luovutetaan

vastaanottajalle yhdessä tavaran kanssa);

2 - MATKAKIRJA määrärautatielle (seuraa lähetystä määräasemalle ja jää

määrärautatielle);

3 - MATKAKIRJA lähetysrautatien raja-asemalle (seuraa lähetystä lähetysrautatien

luovuttavalle raja-asemalle ja jää tälle asemalle);

4  - MATKAKIRJA lähetysasemalle (jää lähetysasemalle);

5 - RAHTIKIRJAN KAKSOISKAPPALE lähettäjälle (luovutetaan lähettäjälle kulje-

tussopimuksen solmimisen jälkeen);

Lähetettäessä tavaroita Suomesta rahtikirjan liitteenä on rahtikirjan mallin mukainen

"VAUNULISTA määräasemalle" (seuraa lähetystä määräasemalle ja jää tälle asemalle).

Rahtikirjaan liitetään Kuljetusehtojen liitteen 9 mallin mukainen MATKAKIRJA

(lisäkappale) junalauttasatamaa varten Sahalinin saaren asemille osoitetuissa

kuljetuksissa ja tarpeellinen määrä em. matkakirjan lisäkappaleita, jotka on tarkoitettu

niiden maiden kauttakuljetusrautateiden luovuttavia raja-asemia varten, jotka soveltavat

Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Kuljetusehtoja.



                                                                                                                                    2

Rahtikirja täytetään suomeksi ja venäjäksi tai toisella näistä kielistä kuljetussuunnasta

riippuen (Suomeen - venäjän kielellä, Suomesta - suomen kielellä).

Lähettäjä täyttää rahtikirjan etusivulta ne kentät, joita ei ole ympäröity vahvennetulla

viivalla ja jotka ovat välttämättömiä kyseisen lähetyksen kuljettamiseksi.

Rautatie täyttää rahtikirjan etusivulta kaikki vahvennetulla viivalla ympäröidyt kentät ja

kääntöpuolelta kaikki tarvittavat kentät.

Rahtikirjaan merkittävät tiedot on kirjoitettava niille tarkoitettujen kenttien ja viivojen

rajojen sisäpuolelle. Poikkeuksen muodostavat kohdassa "Kenttiä 9-13 koskevat yleiset

ohjeet" tarkoitetut tapaukset.

Kuljetettaessa tavaraa Sahalinin saaren asemille sekä meri- ja jokisatamiin vesiteitse

tapahtuvaa edelleenlähettämistä varten Venäjällä sijaitseviin määräpaikkoihin rahtikirja

täytetään näiden täyttöohjeiden ja Kuljetusehtojen 8 artiklan 10 §:n ohjeiden

mukaisesti.

II Rahtikirjan etusivu

Näiden täyttöohjeiden rahtikirjan kenttien numeroiden ja nimien edessä olevien

merkkien selitykset:

x  - lähettäjä täyttää kentän;

o  - rautatie täyttää kentän;

xo - joko lähettäjä tai rautatie täyttää kentän.

x  1   Lähettäjä, postiosoite

Lähettäjä merkitsee oman nimensä ja tarkan postiosoitteen (kadunnimi, talon ja

huoneiston numero, postinumero, postitoimipaikka, maa). Lähettäjänä voi olla vain yksi

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Koodiruutu täytetään lähetysrautatien ohjeiden mukaisesti.
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x  2   Toimitussopimus

Kenttään merkitään myyjän ja ostajan (viejän ja tuojan) välisen toimitussopimuksen

numero.

x  3   Lähetysasema ja -rautatie

Lähettäjä merkitsee lähetysaseman virallisen koko nimen. Lähetettäessä tavaroita

Suomeen merkitään lähetysaseman nimen jälkeen lähetysrautatien nimi.

Koodiruutu täytetään lähetysrautatien ohjeiden mukaisesti. Ruudun ensimmäiseen

osaan merkitään Suomesta tai Suomen kautta Venäjälle tapahtuvissa kuljetuksissa

alkuperäisen lähetysmaan kirjainkoodi ja Venäjältä Suomeen tapahtuvissa

kuljetuksissa lähetysmaan rautatien numerokoodi. Ruudun toiseen osaan merkitään

lähetysaseman koodi.

x  4   Lähettäjän erityisiä ilmoituksia

Tähän kenttään lähettäjä voi merkitä Kuljetusehtojen mukaisia ilmoituksia, esim.:

- korjaukset rahtikirjassa;

- tietoja tulli-, kasvinsuojelu-, eläinlääkintä-, terveys- ja muiden viranomaismääräysten

täyttämisestä;

- ohjeet kuljetusesteiden tai tavaran luovuttamisesteiden varalta;

- helposti pilaantuvien tavaroiden kuljetusehdot;

- Kuljetusehtojen liitteiden 11.2, 11.3 ja 11.4 mukaisissa kuljetuksissa lopullinen

vastaanottaja määrämaassa postiosoitteineen;

- tavaran lopullinen vastaanottaja lopullisessa määräpaikassa ja hänen

postiosoitteensa, kun kuljetukseen osallistuu muita kuljetusmuotoja.

x  5   Vastaanottaja, postiosoite

Lähettäjä merkitsee vastaanottajan nimen, postiosoitteen (kadunnimi, talon ja huoneis-

ton numero, postinumero, postitoimipaikka, maa) sekä mahdollisuuksien mukaan

tämän puhelin- tai telefaksinumeron.
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Vastaanottajana voi olla vain yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Tavaran vastaanottajaksi ei saa merkitä määräasemaa tai sen päällikköä eikä

osoitteeksi sellaista, jossa ei ole vastaanottajan nimeä, esim. "..... määräyksestä" tai

"Rahtikirjan kaksoiskappaleen esittäjä". Poikkeuksena ovat Kuljetusehtojen liitteen 5

§:n 7 ja liitteiden 11.2, 11.3, 11.4 mukaiset kuljetukset,  jolloin tämä kenttä täytetään ko.

liitteissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koodiruutu täytetään määrärautatien sisäisten ohjeiden mukaisesti.

x  6   Merkinnät, jotka eivät sido rautatietä

Tähän kenttään lähettäjä voi tehdä merkintöjä, jotka on tarkoitettu vain tiedoksi tavaran

vastaanottajalle ja jotka eivät aseta rautatielle mitään velvoitteita tai vastuuta.

x  7   Raja-asemat

Lähettäjä merkitsee lähetysmaan raja-aseman, jonka kautta tavara on kuljetettava.

Kuljetettaessa tavaraa Suomesta RZD:n kautta kolmanteen maahan tai päinvastaiseen

suuntaan lähettäjä merkitsee myös kaikkien kuljetukseen osallistuvien maiden rauta-

teiden luovuttavat raja-asemat ja rautateiden kirjaintunnukset.

Koodiruutu täytetään rautateiden sisäisten ohjeiden mukaisesti.

x  8   Määräasema ja -rautatie

Lähettäjä merkitsee määräaseman virallisen koko nimen. Lähetettäessä tavaroita

Suomesta Venäjälle merkitään määräaseman nimen jälkeen RZD:n määrärautatien

nimi.

Lähettäjä voi mainita, että tavara on luovutettava vastaanottajan raiteella.



                                                                                                                                    5

Kuljetusehtojen liitteiden 11.2, 11.3 ja 11.4 mukaisissa kuljetuksissa tämä kenttä

täytetään näissä liitteissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koodiruutu täytetään määrärautatien sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Kenttiä 9-13 koskevat yleiset ohjeet

Tietojen merkitsemisessä voidaan käyttää hyväksi kenttien 9-13 kokonaisalaa. Tavaraa

koskevien tietojen merkitsemisjärjestyksen on oltava kenttien järjestyksen mukainen.

Mikäli tila ei riitä kaikkien tietojen merkitsemiseen, lähettäjä merkitsee ne lisälehteen

Kuljetusehtojen 8 artiklan 6 §:n mukaisesti. Lisälehti laaditaan valkoiselle, rahtikirjan

kokoiselle paperiarkille, jossa on oltava merkinnät: "Lisälehti" ja "Rahtikirja nro … .."

x  9   Kollin/Kontin merkit ja numerot

Lähettäjä merkitsee kolleissa olevat merkit ja numerot Kuljetusehtojen 14 artiklan

mukaisesti.

Kuljetettaessa kuormassa olevia tai tyhjiä kontteja merkitään kontin numero, joka

muodostuu neljästä latinalaisesta kirjaimesta ja seitsemästä numerosta, esim. RZDU

2605829.

Yksityisistä konteista merkitään kontin numeron jälkeen P-kirjain ja RZD:n sopimuksella

huolitsijan käyttöön antamista konteista E-kirjain.

x  10   Kollimäärä  Koko

Merkitään lähetykseen kuuluvien tavarakollien lukumäärä ja konttikuljetuksissa konttien

lukumäärä ja koko, esim. 1 x 20'.

Jos tavara kuljetetaan avovaunussa ja kollien kokonaismäärä on yli 100, merkitään

kollien lukumäärän asemesta "Irrallaan".
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Kuljetettaessa pieniä pakkaamattomia tuotteita, jotka on otettu kuljetettaviksi pelkän

yhteispainon perusteella laskematta tavarakollien lukumäärää, merkitään kollien

lukumäärän asemesta "Irrallaan".

Kuljetettaessa tavaraa lavoilla merkitään lavojen lukumäärä.

x  11   Päällys  Kontin tyyppi

Lähettäjä merkitsee tavaran päällyksen tai pakkauksen, esim. paperisäkki, puulaatikko,

ja konttikuljetuksissa kontin tyypin. Yleiskonteista merkitään sana "Kontti",

erityiskonteista niiden käyttötarkoitus, esim. säiliökontti, open top -kontti.

Kuljetettaessa tavaraa kuormalavoilla merkitään "Kuormalava".

x  12   Tavaran nimi ja koodi

Rahtikirjaan merkittävän tavaran nimen ja koodin on oltava VR:llä käytettävän,

Harmonoituun järjestelmään perustuvan nimikkeistön mukainen kuljetettaessa tavaroita

Suomesta ja Tavaroiden harmonoidun nimikkeistön (GNG-nimikkeistön*) mukainen

kuljetettaessa tavaroita Venäjältä. Vaarallisia aineita kuljetettaessa tavaran nimi on

merkittävä Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavien vaarallisten

aineiden kuljetusmääräysten mukaisesti.

Jos mainituissa nimikkeistöissä ei ole kuljetettavaksi otettavan tavaran nimeä ja koodia,

VR:llä käytettävästä nimikkeistöstä tai vastaavasti RZD:llä käytettävästä GNG-nimik-

keistöstä otetaan sellaisen tavaran koodi, johon kuljetettava tavara voidaan rinnastaa

tuotanto- ja käyttötarkoituksensa ja materiaalinsa perusteella. Tavaran nimi merkitään

lähetysrautatien ohjeiden mukaisesti.

Sen lisäksi, että tavaran nimi ja koodi merkitään rahtikirjaan VR:llä käytettävän

nimikkeistön tai RZD:llä käytettävän GNG-nimikkeistön mukaisesti, voidaan ne merkitä

sulkuihin lähetysrautatien sisäisen tariffin nimikkeistön mukaisesti.

*(GNG-nimikkeistö = venäjänkielinen NHM-nimikkeistö)
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Tavaran nimen alle tehdään seuraavat merkinnät:

Lähetettäessä tavaroita, joiden kuormaamisesta ja kuljettamisesta on annettu ohjeet

Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavissa vaarallisten aineiden

kuljetusmääräyksissä, lähettäjä tekee em. määräysten taulukoiden sarakkeen 9

mukaiset merkinnät. Lähettäjä alleviivaa tavaran nimen ja kyseiset merkinnät

punaisella, kirjoittaa ne punamusteella tai tekee ne punaleimalla.

Lähetettäessä pitkää tavaraa kahteen tai useampaan yhteenkytkettyyn vaunuun

kuormattuna tehdään merkintä: "Yhteenkytkettyjä vaunuja ei saa irrottaa".

Jos kuljetuksessa käytetään muita kuljetusapuvälineitä kuin lavoja, merkitään tällaisten

apuvälineiden nimi ja lukumäärä.

Kuljetettaessa tavaraa lähettäjän tai vastaanottajan saattajan seuraamana tehdään

tavaran nimen alle huomautus "Lähetystä seuraa saattaja" ja merkitään saattajan etu-

ja sukunimi. Lisäksi RZD:llä merkitään saattajan henkilöllisyyden todistavan asiakirjan

numero. Lisäksi lähettäjä merkitsee tarvittaessa sen raja-aseman nimen, josta alkaen

tavara kuljetetaan saattajan seuraamana määräasemalle. Jos lähettäjä ja vastaanottaja

ovat sopineet saattajien vaihtamisesta Kuljetusehtojen 6 artiklan 1 §:n mukaisesti,

lähettäjän on merkittävä, millä raja- tai väliasemalla saattajien vaihtaminen tapahtuu.

Kyseisen aseman virkailija yliviivaa lähettäjän merkitsemät tiedot saattajista, merkitsee

vastaavat tiedot vastaanottajan asettamista saattajista ja varmentaa muutokset

allekirjoituksellaan ja aseman leimalla.

x  13   Tilavuus

Kuljetettaessa puutavaraa tai kevyttä tavaraa lähettäjä merkitsee tavaran tilavuuden

kuutiometreinä.
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x  14   Paino kg
           lähettäjän ilmoittama

Lähettäjä merkitsee tavaran bruttopainon kiloina. Kuljetettaessa tavaraa konteissa,

lavoilla tai käytettäessä muita kuljetusapuvälineitä merkitään tavaran bruttopaino (ml.

päällys), kontin, lavojen tai muiden kuljetusapuvälineiden oma paino ja koko-

naisbruttopaino.

x  15   Lähettäjän allekirjoitus

Lähettäjän rahtikirjaan merkitsemät tiedot vahvistetaan tämän allekirjoituksella, joka

voidaan merkitä käsinkirjoitettuna tai leimalla.

x  16   Yhteensä kolleja (kirjaimin)

Merkitään kentässä 10 ilmoitettu kollien, konttien lukumäärä kirjaimin tai huomautus

"Irrallaan".

xo  17   Paino yhteensä (kirjaimin)

Merkitään kentässä 14 ilmoitettu tavaran kokonaisbruttopaino kirjaimin.

18, 19 Käyttämättä

x  20   Kuljetusmaksut suorittaa

Kuljetettaessa tavaroita Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä

lähettäjä merkitsee kenttään 20, kuka suorittaa kuljetusmaksut VR:n ja RZD:n

osuudella (ks. Kuljetusehtojen 18 artikla). Mikäli huolitsija, rahtiagentti tai muu maksaja

suorittaa kuljetusmaksut, merkitään huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimen

lisäksi tämän koodi.
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Mikäli kuljetukseen osallistuu kauttakuljetusrautateitä (ml. RZD kolmansiin maihin

suuntautuvissa kuljetuksissa), lähettäjä merkitsee jokaisesta kauttakuljetusrautatiestä

rautatien kirjaintunnuksen, huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimen ja koodin.

Asiakasnumero merkitään rautateiden ohjeiden mukaisesti.

x  21   Lähetyksen laji

Lähettäjä merkitsee rastilla lähetyksen lajin.

x  22   Kuormaaja

Lähettäjä rastittaa oikean vaihtoehdon. Vaunukuorma-, kontti- tai kappaletavara-

lähetyksissä merkitään se, joka on kuormannut tavaran tai kontin vaunuun.

x  23   Lähettäjän liitteet

Lähettäjä luettelee kaikki rahtikirjaan liittämänsä asiakirjat (mm. vientilupa, tulli-,

eläinlääkintä-, kasvinsuojelu-, terveys- ja muiden viranomaismääräysten edellyttämät

asiakirjat, sertifikaatit, erittelyt, rahtikirjan lisälehdet) ja merkitsee niiden lukumäärän.

x  24   Hankintaetu

Lähettäjä merkitsee kirjaimin tavaran hankintaedun lähetysmaan valuutassa (euroina

tai ruplina) Kuljetusehtojen 9 artiklan  2 §:n mukaisesti.

Lähetettäessä tavaroita RZD:n asemilta lähetysasema merkitsee tavaran hankintaedun

kauttaviivalla erotettuna euroina.

o  25   Rahtikirja

Rahtikirjan numero merkitään lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti.
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26   Tullin merkintöjä

Kenttä 26 on tarkoitettu tulliviranomaisten merkintöjä varten.

Kenttiä 27-31 koskevat yleiset ohjeet

Kentät 27-31 täytetään vain lähetettäessä tavaroita vaunukuorma- ja konttilähetyksinä.

Kenttiin merkitään tiedot kuljetukseen käytettävästä vaunusta. Tiedot vaunusta

merkitsee joko lähettäjä tai lähetysasema riippuen siitä, kumpi näistä suorittaa

kuormauksen. Jos tavara tai kontti siirtokuormataan matkalla toiseen vaunuun,

siirtokuormauksen suorittavan aseman virkailija viivaa yli alkuperäistä vaunua koskevat

tiedot siten, että ne ovat luettavissa, ja merkitsee niiden alle vastaavat tiedot vaunusta,

johon tavara tai kontti on siirtokuormattu, ja varmentaa korjaukset allekirjoituksellaan ja

aseman leimalla.

Lähetettäessä tavaroita, jotka kuljetetaan yhdellä rahtikirjalla kokojunana tai

vaunuryhmänä,   lähettäjä   ilmoittaa   vaunujen   lukumäärän  ja  tekee  merkinnän:

"… vaunua. Katso liitteenä olevaa vaunuluetteloa."

xo  27   Vaunu

Merkitään vaunun numero ja kauttaviivalla erotettuna vaunun rekisteröineen rautatien

numerokoodi, esim. 24538745/20, 56789101/20.

xo  28   Kantavuus

Ilmoitetaan vaunuun merkitty kantavuus tonneina.

xo  29   Akseliluku

Merkitään käytettävän vaunun akseliluku.
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xo  30   Taarapaino

Ilmoitetaan vaunuun merkitty taarapaino tonneina.

xo  31   Tark. taarapaino

Merkitään punnitsemalla määritelty tyhjän vaunun paino tonneina yhden desimaalin

tarkkuudella.

o  32   Paino kg
            rautat. toteama

Merkitään rautatien toteama tavaran paino kiloina.

33 Käyttämättä

o  34-38

Kentät 34-35 on varattu VR:n käyttöön ja kentät 36-38 RZD:n käyttöön. Lähetettäessä

tavaroita Venäjältä kenttiin 36-37 merkitään Suomen ja Venäjän rautatieyhdys-

liikenteessä sovellettavien kuormausmääräysten luku ja pykälä, joiden mukaan tavara

on kuormattu ja kiinnitetty. Vastuuhenkilö varmentaa merkinnän allekirjoituksellaan.

xo  39   Sinetit.  Määrä.  Merkit ja numerot

Merkitään vaunuun tai konttiin asetettujen sinettien lukumäärä, merkit ja

tarkastusnumerot. Asianomaiseen ruutuun merkitään rastilla se, joka on sinetöinyt

vaunun tai kontin, lähettäjä tai rautatie.

o  40   Lähetysaseman päiväleima

Vastaanotettuaan tavaran kuljetettavaksi yhdessä rahtikirjan kanssa lähetysasema lyö

todistukseksi kuljetussopimuksen solmimisesta päiväleimansa rahtikirjan kaikkiin osiin,

matkakirjan kaikkiin lisäkappaleisiin ja rahtikirjan lisälehtiin siten, että jälki on

luettavissa.
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o  41   Määräaseman päiväleima

Tavaran saavuttua määräasemalle tämä lyö päiväleimansa rahtikirjan osiin 1 ja 2 sekä

rahtikirjan lisälehden kappaleisiin.

xo  42   Painon määrittelytapa

Merkitään tavaran painon määrittelytapa, esim.: "Vaunuvaaka", "Kolliin merkitty paino",

"Mitattu".

o  43   Punnitusaseman leima, allekirjoitus

Kenttään 32 merkitty rautatien toteama paino varmennetaan punnitusaseman virkailijan

allekirjoituksella ja aseman leimalla.

xo  44   Kuljetuslupa

Merkitään Kuljetusehtojen 5 artiklan 3 §:n, Kuljetusehtojen liitteen 5 (2 §, 3 § ja 4 §) ja

Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavien vaarallisten aineiden

kuljetusmääräysten 5 §:n ja 7 §:n ehdoilla toteutettavalle kuljetukselle annetun luvan

numero.

x  45

Täytetään lähetysrautatien ohjeiden mukaisesti.

x  46

Täytetään määrärautatien ohjeiden mukaisesti.
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III Rahtikirjan kääntöpuoli

Rahtikirjan osien 1-5 sekä matkakirjan lisäkappaleiden kääntöpuolen täyttää vain rauta-

tie.

53   Liikenneyhteys

Merkitään lähetys- ja määrärautatien kirjaintunnukset, esim. Venäjältä Suomeen

menevä lähetys: RZD-VR.

Numerokoodille varattuun kenttään merkitään lähetys- ja määrärautatien koodit, esim.

20, 10.

54-59 Rahdituskaistat on tarkoitettu kuljetusmaksujen (rahti, lisämaksut ja muut

kuljetuskustannukset) laskemista varten:

54    lähetysrautatien osuudelta (lähetysasemalta raja-asemalle);

55-57 kauttakuljetusrautatien osuudelta (vastaanottavalta raja-asemalta

luovuttavalle raja-asemalle);

58 käyttämättä

59 määrärautatien osuudelta (raja-asemalta määräasemalle).

Samalla merkitään kuhunkin rahdituskaistaan 54-57, 59 lähtö- ja pääteaseman nimi.

Lisämaksut ja muut kustannukset merkitään asianmukaisilla numerokoodeilla, joiden

jälkeen merkitään maksujen summat.

Lisämaksujen ja muiden kustannusten merkitsemiseen käytetään liitteessä 8.1

esitettyjä numerokoodeja.
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60   Tavarakoodi

Merkitään tavarakoodi kuljetukseen osallistuvien rautateiden määräysten mukaisesti.

61   Luokka

Merkitään sovellettava tariffiluokka, esim. 1.

62   Yks. hinta

Merkitään rahdin tariffiyksikköhinta, esim. 347.

63   Hinnoittelupaino  kg

Merkitään painotiedot, jotka otetaan rahdinlaskun pohjaksi.

Jos rahti lasketaan eri tariffiluokkien mukaan, merkitään hinnoittelupaino erikseen

jokaisesta luokasta.

64

Merkitään rahdituskaistan mukaisesti seuraavat numerokoodit:

- lähetysrautatie ja -asema, tai

- kauttakuljetusrautatie ja sen vastaanottava raja-asema, tai

- määrärautatie ja sen raja-asema

Esim. 20 12807

65

Merkitään rahdituskaistan mukaisesti seuraavat numerokoodit (ks. kenttää 64 koskeva

esimerkki):

- lähetysrautatie ja sen raja-asema, tai

- kauttakuljetusrautatie ja sen luovuttava raja-asema, tai

- määrärautatie ja -asema
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66   Km

Merkitään tariffivälimatka, esim. 345.

67   Tariffi

Merkitään sovellettavan tariffin numero.

70 Summa ja valuutta

Merkitään, missä tariffivaluutassa lähettäjän maksettaviksi kuuluvat maksut on laskettu.

71   Summa ja valuutta

Merkitään, missä valuutassa maksut peritään lähettäjältä.

72   Summa ja valuutta

Merkitään, missä tariffivaluutassa vastaanottajan maksettaviksi kuuluvat maksut on

laskettu.

73   Summa ja valuutta

Merkitään, missä valuutassa maksut peritään vastaanottajalta.

74

Merkitään rahdin määrä sovellettavan tariffin valuutassa, kun lähettäjä suorittaa

maksut.

75

Merkitään rahdin määrä lähettäjältä perittävässä valuutassa.
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76

Merkitään rahdin määrä sovellettavan tariffin valuutassa, kun vastaanottaja suorittaa

maksut.

77

Merkitään rahdin määrä vastaanottajalta perittävässä valuutassa.

78

Merkitään lisämaksujen ja muiden kustannusten kokonaissumma sovellettavan tariffin

valuutassa, kun lähettäjä suorittaa maksut.

79

Merkitään lisämaksujen ja muiden kustannusten kokonaissumma lähettäjältä

perittävässä valuutassa.

80

Merkitään lisämaksujen ja muiden kustannusten kokonaissumma sovellettavan tariffin

valuutassa, kun vastaanottaja suorittaa maksut.

81

Merkitään lisämaksujen ja muiden kustannusten kokonaissumma vastaanottajalta

perittävässä valuutassa.

82

Merkitään tariffin valuutassa kokonaissumma, joka saadaan laskemalla yhteen

vastaavan rahdituskaistan kenttien 74 ja 78 summat (rahdin, lisämaksujen ja muiden

kustannusten summa).
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83

Rahdituskaistaan 54 merkitään lähettäjältä perittävässä valuutassa kokonaissumma,

joka saadaan laskemalla yhteen kenttien 75 ja 79 summat (rahdin, lisämaksujen ja

muiden kustannusten summa).

Rahdituskaistoihin 55-57 merkitään lähettäjältä perittävässä valuutassa summa, joka

saadaan muuntamalla kenttään 82 merkitty tariffin valuutassa oleva summa.

84

Merkitään tariffin valuutassa kokonaissumma, joka saadaan laskemalla yhteen

vastaavan rahdituskaistan kenttien 76 ja 80 summat (rahdin, lisämaksujen ja muiden

kustannusten summa).

85

Rahdituskaistaan 59 merkitään vastaanottajalta perittävässä valuutassa

kokonaissumma, joka saadaan laskemalla yhteen kenttien 77 ja 81 summat (rahdin,

lisämaksujen ja muiden kustannusten summa).

Rahdituskaistoihin 55-57 merkitään vastaanottajalta perittävässä valuutassa summa,

joka saadaan muuntamalla kenttään 84 merkitty tariffin valuutassa oleva summa.

86

Merkitään kokonaissumma, joka saadaan laskemalla yhteen kenttien 82 summat.

87

Merkitään lähettäjältä perittävä kokonaissumma, joka saadaan laskemalla yhteen

kenttien 83 summat.
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88

Merkitään kokonaissumma, joka saadaan laskemalla yhteen kenttien 84 summat.

89

Merkitään vastaanottajalta perittävä kokonaissumma, joka saadaan laskemalla yhteen

kenttien 85 summat.

90   Muuntokurssi lähetysrautatiellä/määrärautatiellä

Merkitään muuntokurssit, joita lähetysrautatie ja määrärautatie ovat käyttäneet

muuntaessaan summia, jotka on merkitty kenttiin 82 ja 84.

91, 92 Käyttämättä

93   Rautatien merkintöjä

Tarvittaessa rautatie tekee tavaran kuljetusta koskevat merkinnät, mm. lähettäjän tai

vastaanottajan tekemät kuljetussopimuksen muutokset, ilmoitus kuljetusesteistä tai

tavaran luovuttamisesteistä, kuljetusmääräajan laskemisen keskeytyminen.

94   Tarkastuspöytäkirjan nro

Täytetään laadittaessa tarkastuspöytäkirja.

95 Käyttämättä

96   Raja-asemien leimat

Lyödään raja-asemien päiväleimat tavaran kuljetusreitin mukaisessa järjestyksessä.
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97   Ilmoitettu vastaanottajalle

Merkitään päivämäärä ja aika, jolloin tavaran saapumisesta määräasemalle on

ilmoitettu vastaanottajalle.

98   Tavaran luovuttaminen vastaanottajalle

Tavaran luovuttaminen vastaanottajalle vahvistetaan määräaseman päiväleimalla, ja

vastaanottaja vahvistaa allekirjoituksellaan ja päiväyksellä ottaneensa tavaran vastaan.


