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Information till systemutvecklare om
lokalt klareringsförfarande import och
export
Anmälan lokalt klareringsförfarande import (ALI) och kompletterande tulldeklaration import
(TQN) samt underrättelse lokalt klareringsförfarande export (ALE) och kompletterande tulldeklaration export (UFF)
Denna information vänder sig till systemutvecklare
som avser att utveckla systemstöd för aviseringsmeddelanden och slutliga tulldeklarationer vid
lokalt klareringsförfarande import och export.

Tänk på att:
•
•
•

inga volymtester får ske i företagstest
vid prövning för ett godkänt EDI-system och
egenutvecklat system - Lokalt klareringsförfarande - förväntas dessa slutprov utföras korrekt
om ni vill testa svarsmeddelande vid kontroll
(ZSK) måste ni meddela detta till EDI-testfunktionen innan ni börjar testa.

Slutprov – för systemleverantörer vid
prövning som ett godkänt EDI-system
och systemutvecklare av egenutvecklade system
Slutprov med fel samt tekniskt slutprov hämtas på
tullverket.se, EDI för systemutvecklare.
Övriga slutprov hämtas på tullverket.se, EDI
testmaterial för import, export och föranmälan.

Lokalt klareringsförfarande import
Avisering
Slutprov ALI
Slutprov ALI, med fel

Kompletterande tulldeklaration
TQN
TQR, rätta valfri uppgift
TQN felmeddelande
Minst 2 st korrekta MRN-nummer samt 2 st MRNnummer med felaktigt format deklareras för att få
felutpekning. Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i TQN.

Test av svarsmeddelande vid kontroll –
ZSK (frivilligt)
För att ni ska kunna testa Svarsmeddelande vid
kontroll (ZSK) i företagstestmiljön, har Tullverket
lagt upp ett antal testföretag (mottagare) med olika
sannolikhet för kontrollutfall och därmed generering
av ZSK-meddelande. Nedanstående företag finns
upplagda:

Lokalt klareringsförfarande export
Avisering
Slutprov ALE, inkl. utskrift av EAD-LKF som
skickas per post till EDI-testfunktionen
Slutprov ALE, med fel
Kompletterande tulldeklaration
UFF
UFF felmeddelande
Minst 2 st korrekta MRN-nummer samt 2 st MRNnummer med felaktigt format deklareras för att få
felutpekning. Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i UFF.

Utskrift av exportföljedokumentet EADLKF
Exportföljedokumentet EAD-LKF ska användas vid
lokalt klareringsförfarande export. För ett godkännande för lokalt klareringsförfarande export ingår
även godkänd utskrift av EAD-LKF.
Mer information om EAD-LKF hämtas på tullverket.se, EDI för systemutvecklare, Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD-LKF.

Tekniska slutprov (endast vid prövning
för ett godkänt EDI-system)
•
•

Tekniskt slutprov AVI ALI max utfyllda fält och
repetitioner.
Tekniskt slutprov AVI ALE max utfyllda fält
och repetitioner.

Kontakta EDI-test
Meddela edi.test@tullverket.se när alla aktuella
slutprov är utförda med förväntat resultat.
Ange uppgifter om tullsystem samt version, ert
organisationsnummer, slutprov kopplat till tull-id
samt skärmdumpar för att visa felutpekningar. Slutproven får inte vara äldre än en månad.

Exportföljedokumenten för lokalt klareringsförfarande export (EAD-LKF) skickas in i original till:
Tullverket, IT-avdelningen,
EDI-testfunktionen, Aurorum 3,
977 75 Luleå.
Ange tull-id, tullsystem och version samt era
kontaktuppgifter, inklusive e-postadress.
Samtliga slutprov kontrolleras av Tullverkets
funktion för EDI-test. När dessa är godkända meddelar de EDI-tillstånd som återkommer till er med
ett godkännande när övriga villkor är uppfyllda.
Vi reserverar oss för eventuella tillkommande
krav samt att eventuellt nya slutprov kan komma att
publiceras på tullverket.se.
Har ni frågor angående slutprov är ni välkomna
att vända er till EDI-testfunktionen,
edi.test@tullverket.se.

ÖVRIG INFORMATION
Tekniska specifikationer
Mer teknisk information om elektroniska dokument/
meddelande avseende lokalt klareringsförfarande
finns i den tekniska specifikationen SCTS-NP.
Tekniska specifikationer hämtas på tullverket.se,
EDI tekniska specifikationer.

Slutprov – för tillståndshavare med ett
godkänt EDI-system
Tillståndshavare som ska ha ett godkänt EDI-system
kan välja om de ska använda slutprov på
tullverket.se eller egna uppgifter. Slutprovet ska
visa flödet mellan ALI/ALE till kompletterande
deklaration TQN/UFF.
För ett godkännande för lokalt klareringsförfarande export ingår även godkänd utskrift av EADLKF.
Slutprov hämtas på tullverket.se, EDI testmaterial för import, export och föranmälan.

Box 12854, 112 98 Stockholm
Telefon: 0771-520 520
tullverket.se

Tv.nr 790.11

Det kommer att vara en viss fördröjning mellan det
att en ALI faller ut för kontroll (ZSK och en eventuell första ZUL skickas ut) och att de återstående
referensnumren klarmarkeras (en ZUL skickas ut
med återstående referensnummer).

