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Tester av meddelandet UGE inkl.
ZEM och utskrift EAD
När ni testar UGE är det obligatoriskt att även
testa det elektroniska exportmedgivandet ZEM
samt utskrift av exportföljedokumentet, EAD. Ni
behöver därför förutom tillstånd för elektronisk
uppgifts-lämning, TVEUP, även ha ansökt och fått
testtillstånd för ZEM, ansökningsblankett Tv 404.8
finns på tullverket.se.
För varje UGE ni skickar in kommer ett ZEMmeddelande skickas tillbaka till er. Detta
meddelande ska ert system kvittera. Det är de av
Tullverket utskickade uppgifterna i ZEM som ska
utgöra underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut.
(ZEM-meddelandet kan även användas för att ta
emot en sista version av en klarerad UNU)
I samband med testerna av UGE ska ni även testa
de extra fält som gör att ett klareringsbevis export,
ZKB, genereras från Tullverket till tredje part vid ett
svenskt utfartstullkontor. Läs mer om uppgifterna
för dessa fält i rutan nedan. Läs mer om uppgifterna
för dessa fält nedan.
En UGE med dessa tre extra fält ifyllda
benämndes tidigare ”utökat UGE”. Begreppet
upphörde genom beslut dnr TIL 2013-6467 och
ingår numera obligatoriskt i UGE.

bokningsnummer vid export med fartyg eller
AWB-nummer vid export med flyg.
2. Containernummer (fält 31), segment CST.
RFF+AAQ, vid export med fartyg.
3. Lastplatskod, segment LOC+9, för viss
bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.
För att inte ett ZKB-meddelande ska genereras
i produktionsmiljön när ni testar ska ni använda
lastplatskoden ZZ2 som bara finns i Tullverkets
företagstestmiljö.

Slutprov
För er med ett system med status ”Godkänt EDIsystem”:
•

Hämta uppgifterna för slutprovet på tullverket.
se eller skicka ett UGE-meddelande med egna
uppgifter innehållande minst två varuposter till
företagstestmiljön. UGE-meddelandet ska även
innehålla de extra uppgifter som gör att ett ZKB
genereras.

•

Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt
varupostlistan (ELoI).

De extra uppgifter som genererar ZKB
De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att
ett ZKB ska genereras är följande:
1. Klareringsenhet, segment RFF+CLU
(anges i meddelandets huvud), exempelvis

För er med ett system som inte har status ”Godkänt
EDI-system”:
•

EDI-testfunktionen skickar på er beställning ut
fem stycken ZEM-meddelanden som ert system

•
•

Ni ska utföra tre särskilda testfall för UGE. Ni
får mer information om de tre testfallen från
Edi-testfunktionen
Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt
varupostlistan (ELoI) för de tre testfallen

Slutproven till EDI-testfunktionen
När testfallen är utförda e-postar ni uppgift om
tull-id till EDI-testfunktionen, edi.test@tullverket.
se. På samtliga ärenden måste ni ha fått godkända
svarsmeddelanden. Ange tull-id, system (inklusive
version) samt era kontaktuppgifter.
Exportföljedokumenten (EAD) skickas in
i original till:
Tullverket
IT-avdelningen
EDI-testfunktionen
Aurorum 3, 977 75 LULEÅ

Produktionsmedgivande

u tfärdar produktionsmedgivande för UGE och
ZEM.

Andra tillstånd som behövs
För att skicka UGE i produktion behöver ni ett
tillstånd till lokalt klareringsförfarande export (godkänd exportör), tillståndskod TVGEX. När ni fått
ert produktionsmedgivande för UGE kan ni ansöka
om detta, ansökningsblankett Tv 760.60 finns på
tullverket.se.

Tänk på:
•

att UNB-segmentet ska innehålla testindikator 1

•

att använda godslokalkod AZZ i alla test
ärenden och
att använda lastplatskod ZZ2 i alla testärenden.

•

Frågor eller problem?
Om det uppstår frågor eller problem är ni
välkomna att vända er till edi.test@tullverket.se,
eller telefon, 0771-520 520. Välj IT-support och
begär EDI-testfunktionen.

När EDI-testfunktionen godkänt testerna m
 eddelar
de EDI-tillståndshandläggarna som skriftligen
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ska kvittera på ett korrekt sätt – kontakta EDItestfunktionen.

