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Tester vid anslutning till 
transiteringssystemet NCTS
Teststart
När ni fått ert testtillstånd (startdatum för testerna 
framgår av tillståndet) har ni möjlighet att skicka 
testärenden mot vår företagstestmiljö. Ni testar ert 
eget material under obegränsad tid. Vid tester med 
eget material måste de värden som anges nedan 
användas för de angivna fälten. 

OBS! Något av de GRN (Guarantee Reference 
Number) med garantityp och accesskod som finns 
i testfallens datablad måste även användas vid test 
av eget material! UNB-segmentet ska innehålla 
testindikator 1.

Så här går testerna till
Testfallen hämtas från vår webbplats, tullverket.se 
under rubriken Testmaterial (se respektive scenario 
för Normalförfarande, Godkänd Avsändare och 
Godkänd Mottagare). I de fall ni testar både för 
Normalförfarande och Godkänd Avsändare är det 
tillräckligt att scenario nr 1 för Normalförfarandet 
genomförs för att få tillstånd för Normalförfaran-
det.När testfallen är utförda e-postar ni uppgift om 
MRN samt anger förfarande till EDI-testfunktionen 
edi.test@tullverket.se. På samtliga ärenden måste ni 
ha fått godkända svarsmeddelande från NCTS. 

För ärenden avseende godkänd avsändare ska 
transiteringsföljedokumentet skickas in i original 
till EDI-testfunktionen, Tullverket, IT-avdelningen, 
EDI-testfunktionen, Aurorum 3, 977 75 Luleå.

Det är viktigt att testa:
• Alla eventuella meddelandetyper (förfaranden) 

som ni kommer att använda (Normalförfarande, 
Godkänd Avsändare samt Godkänd mottagare).

Förenklat test vid byte av system
Om ni har ett eller flera tillstånd för transiteringar 
och vill byta till ett annat system kan ni göra ett 
förenklat test, (under förutsättning att system-
leverantören av det nya systemet utfört godkända 
slutprov) enligt följande:

• Slutprov 1 för Normalförfarande
• Slutprov 4, 6 och 7 för Godkänd  Avsändare, 

följedokumenten TAD postas till EDI- 
testfunktionen 

• Slutprov 1 för Godkänd Mottagare

Produktionsgodkännande
Samtliga testfall för aktuella förfaranden 
 kontroll eras av EDI-testfunktionen. När det är 
godkänt meddelas EDI-tillståndshandläggare inom 
Tullverket, som då skriftligen utfärdar produk-
tionsmedgivande för de godkända förfarandena till 
företaget.

Uppgifter som ska användas i 
testärenden
I samtliga testfall där bestämmelsetullkontoret är 
beläget utanför Sverige ska Norge vara bestäm-
melseland. Alltså ska norska transit- och bestäm-
melsetullkontor anges för dessa testscenarios, vilket 
framgår av testmaterialet.



Box 12854, 112 98 Stockholm  
Telefon: 0771-520 520 

tullverket.se 
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Internationell transitering
Följande värden ska användas i nedan nämnda
fält

Normalförfarande:
• (Departure) Customs Office, Avgångstullkontor: 

SE603303 (Göteborg)
• (Transit) Customs Office, Transittullkontor:  

NO02061B (Örje)

• (Destination) Customs Office, Bestämmelsetull-
kontor: NO01018C (Oslo-Gardermoen)

Förenklat förfarande (godkänd avsändare):
• (Departure) Customs Office, Avgångstullkontor: 

SE603342 (Strömstad)
• (Transit) Customs Office Transittullkontor och 

(Destination) Customs Office, Bestämmelsetull-
kontor: samma som vid normalförfarande

• Authorized location of goods code,  
Godslokalkod: AXX eller AZX 
Huvudansvarig (Principal):  
Org nr : SE5562318963  
Namn: Galaxus AB  
Adress: Box 100  
Postnr: 217 46  
Stad: Lund

Förenklat förfarande (godkänd mottagare)
Se under Nationell transitering.

Nationell transitering

Normalförfarande
• (Departure) Customs Office, Avgångstullkontor:  

SE603303 (Göteborg)
• (Destination) Customs office, Bestämmelsetull-

kontor: SE303400 (Stockholm)

Förenklat förfarande (godkänd avsändare):
• (Departure) Customs Office,  

Avgångstullkontor: SE603342 (Strömstad)
• (Destination) Customs Office, Bestämmelsetull-

kontor: SE603303 (Göteborg)

Förenklat förfarande (godkänd mottagare):
Följande värden ska användas i nedan nämnda fält:

Transiteringar startas med förenklat förfarande 
(godkänd avsändare).
• (Departure) Customs Office,  

Avgångstullkontor: SE603342 (Strömstad)
• Huvudansvarig (Principal):  

Org nr : SE5562318963  
Namn: Galaxus AB  
Adress: Box 100  
Postnr: 217 46  
Stad: Lund

• Authorized location of goods code,  
Godslokalkod: AXX eller AZX

Transiteringar avslutas med förenklat förfarande 
(godkänd mottagare).
• (Destination) Customs Office, Bestämmelsetull-

kontor: SE603303 (Göteborg)
• (Destination) Trader, Godkänd mottagare: 

 Galaxus AB, SE5562318963
• Authorized location of goods code,  

Godslokalkod: ABC eller AZZ

Godkänd mottagare TIR
Testfall för godkänd mottagare ska även användas 
för godkänd mottagare TIR.

OBS! Särskilt tillstånd (TVGTI) krävs för denna 
förenkling. Information om tillstånd TVGTI 
Om testande företag saknar möjlighet att skicka 
ärende som godkänd avsändare kan testscenario 
NCTS TIR (IE015 normalförfarande) användas som 
underlag för test av godkänd mottagare TIR.

Frågor eller problem?
Om det uppstår frågor eller problem under 
testperioden är ni välkomna att vända er till 
EDI- testfunktionen, edi.test@tullverket.se, el-
ler telefon, 0771-520 520. Välj 1 för Personlig 
service, sedan 2 för IT-support, och begär EDI-
testfunktionen.
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http://www.tullverket.se/sokordao/g/godkandmottagaretillstand.4.4ab1598c11632f3ba9280007016.html
mailto:edi.test%40tullverket.se?subject=

