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Tester av meddelanden ALE och UFF

Teststart
När ni fått meddelande om att ni är registrerade för 
test av meddelandena ALE och UFF har ni möjlig-
het att skicka testärenden mot Tullverkets företags-
testmiljö. 

Tänk på att:
•	 testflagga	ska	vara	markerad	för	att	ärendet	ska	

gå till företagstestmiljön
•	 använda	godslokalkod	AZZ	som	endast	finns	

i företagstestmiljön (har ni tilldelats en gods-
lokalkod för kvalitetssäkrat lager kan ni även 
använda den i testerna)

•	 om ni har för avsikt att använda uppgiften last-
platskod ska ni använda koden ZZ2 som endast 
finns	i	företagstestmiljön

•	 taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än 
datum för meddelad teststart

•	 slutproven inte får vara äldre än en månad
•	 ni måste ha fått godkända svarsmeddelanden på 

samtliga ärenden.

Slutprov
Beroende på om ert system är ett godkänt EDI-
system1 eller inte ställs olika krav på hur många 
slutprov som ska genomföras för att få produktions-
meddelande, se nedan. 

1 Publicerat på vår webbplats, tullverket.se

När slutproven är utförda meddelar ni detta till 
EDI-testfunktionen, edi.test@tullverket.se. Ange 

ert organisationsnummer, slutprov nr, tull-id samt 
vilket system/version som är installerad.
Exportföljedokument Lokalt klareringsför farande 
(EADLKF) skickas in i original till: 
Tullverket, IT-avdelningen, EDI-testfunktionen, 
Aurorum 3 
977 75 Luleå 
Ange tull-id, system och version samt era kontakt-
uppgifter, inklusive e-postadress.

Slutprov för er som använder  
ett godkänt EDI-system 
Tillståndshavare som har ett godkänt EDI-system
	behöver	enbart	utföra	ett	slutprov	som	visar	flödet	
från avisering ALE till kompletterande deklara-
tion UFF samt skicka in en utskrift på exportfölje-
dokumentet EAD-LKF. Det är valfritt om slutprov 
på tullverket.se används eller om egna uppgifter 
används. 

Slutproven för ALE och UFF hämtas på  
tullverket.se, EDI-testmaterial för import, export 
och föranmälan.

Underrättelse lokalt klareringsförfarande export (ALE) och kompletterande 
 tulldeklaration för export, förenklat förfarande (UFF) 

mailto:edi.test%40tullverket.se?subject=


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

tullverket.se 

Slutprov för er som använder ett 
icke godkänt EDI-system
Vänd er till EDI-testfunktionen för att få mer infor-
mation.

Produktionsmedgivande 
Samtliga slutprov kontrolleras av Tullverkets funk-
tion 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 avisera. Avise-
ringar (ALE) som skickas in före detta datum kom-
mer att avvisas. För att produktionsmässigt använda 
meddelandena ALE och UFF krävs att förenklingen 
inom	ramen	för	AEO-certifieringen	godkänts.	
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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 IT-support och 
begär EDI-testfunktionen.
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