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Tullverket  •  Box 12854  •  112 98 Stockholm  •  tullverket.se  •  0771-520 520 

Slutprovsinformation för Hänförande till tullagerförfarandet 
version 1.1 

Tänk på att: 

 testflagga 1 ska vara angiven för att ärendet ska gå till företagstestmiljön 

 inga batchar, volymtester eller stora filer får skickas i företagstestmiljön 

 ni måste ha fått förväntat resultat på samtliga slutprov 

 i företagstestmiljön kan ni agera ombud om ni har ombudstillstånd (TVOMB) i 

produktion, i annat fall anger ni er själva som deklarant 

 det inte går att testa som privat lager 

 slutproven inte får vara äldre än en månad 

 

Slutprov för er som använder ett godkänt EDI-system 
För deklaranter/ekonomiska aktörer som har ett godkänt EDI-system går det bra att 

använda egna uppgifter eller använda slutprov publicerade på tullverket.se 

Slutprov 1 CWDS - Standardtulldeklaration 

 Standardtulldeklaration ger CWDS, CWDF, CWDC och CWAP  

Slutprov 2 Standardtulldeklaration i förväg 

 Standardtulldeklaration i förväg ger CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC och CWAP 

  

Använder ni eget data är det uppgifter nedan som ska användas : 
 
Varornas förvaringsplats 
Identifiering av plats:  XYZ  
Typ av plats :  B 
Landkod :   SE 
Kod för identifieringsmetod:  Y 
 
Identifiering av lager 
Lageridentifierare:  OXX 
Lagertyp:    R  
 

När slutproven är utförda med förväntat resultat meddelar ni detta till EDI-testfunktionen, 

edi.test@tullverket.se. Ange ert organisationsnummer, slutprov nr, LRN (tull-id) samt 

vilket system/version som är installerad. 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar som kan medföra att nya slutprov kan komma 

att publiceras på Tullverket.se 
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Produktionsmedgivande 

Samtliga slutprov kontrolleras av Tullverkets funktion för EDI-test. När dessa är godkända 

meddelar de funktionen för EDI-tillstånd som då utfärdar ett skriftligt beslut, 

produktionsmedgivande. I produktionsmedgivandet kommer Tullverket att ange det 

startdatum då ni får börja skicka meddelandet i produktion. 

 

Frågor eller problem? 

Om det uppstår frågor eller problem under testperioden är ni välkomna att vända er till 

EDI-testfunktionen, edi.test@tullverket.se 

Läs mer om Tullagerförfarandet 




