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

Information till systemutvecklare avseende hänförande till tullager samt 
tillståndshavare av tullager. Version 1.0 (18-01-25) 

 

Denna information vänder sig till systemutvecklare/systemleverantörer som avser att utveckla 
systemstöd för hänförande till tullager samt till tillståndshavare av tullager. Vår rekommendation är att 
ni begär egna godslokalkoder för teständamål om ni avser att utveckla för privat samt för allmänt 
lager. 

Tänk på att: 

 kontakta edi.tillstand@tullverket.se för att erhålla egna godslokalkoder samt upplägg av 

prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp, prenumeration samt vilken teknisk bilaga 

som avses  

 ni måste ha fått förväntat resultat på samtliga slutprov  

 slutproven inte bör vara äldre än en månad 

 

Slutprov för systemleverantörer vid prövning som ett godkänt EDI-system 
och systemutvecklare av egenutvecklade system 
 

Slutprov Hänförande till tullagerförfarandet, teknisk specifikation SCTS-CWHOP  

Slutprov paket  1 – Standardtulldeklaration vid ankomst 

 Standardtulldeklaration ger CWDS, CWDF, CWDC och CWAP  

Slutprov paket 2 - Standardtulldeklaration i förväg 

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

 

Slutprov Tullager Tillståndshavare, teknisk specifikation SCTS-CWHOA 

Slutprov CWRA/CWAC/CWAA – Acceptansförfrågan (prenumeration), Acceptansmeddelande 

samt Ändrad uppgift på frigjord deklaration. 

Kontakta edi.test@tullverket.se när ni skickat in CWDC för att få ändringen godkänd och erhålla 

RES med status TIA (Ändring tillåten) samt CWAA och CWAP. 

 Slutprov CWRA/CWAC/CWDC ger CWDS, CWRA, CWAC, CWDF, CWDC, CWAA, CWAP 

Slutprov CWPR – Medgivande om utlämning (prenumeration) 

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. 

 

Slutprov CWDI – Avvikelserapport  

Efter att ni skickat in CWDI kontaktar ni edi.test@tullverket.se för att få er avvikelserapport 
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godkänd och erhålla RES med status UAV (Utredd avvikelserapport). Ni kan alltså inte skicka in 

några styrkande handlingar. 

 

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 

http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/lagravaror/tullager/tullagerforfarandet.4.3505c0ef15ad0f78664ce1.html

