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Tester av meddelanden
import och export
Testförfarande
När ni fått ert testtillstånd (startdatum för testerna
framgår av tillståndet) har ni möjlighet att skicka
testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö.
Ni testar ert eget material under obegränsad tid.
UNB-segmentet ska innehålla testindikator 1.

Det är viktigt att testa:
•

alla eventuella meddelanden som ni kommer
att använda inklusive FRA,

•

alla eventuella koder som kan komma att
användas,

•

maximalt antal tecken i varje fält på
registreringsbilden,

•

användningen av tillståndskod,

•

användningen av en eller flera tilläggskoder
enligt Tulltaxan (Taric),

•

särskilda upplysningar, flera rader och olika
innehåll på flera varuposter,

•

blandning av små och stora bokstäver om
systemet medger det,

•

användningen av samtliga tecken som ingår i
teckenuppsättningen,

•

användningen av ?.:’ i fritextfältet,

•

användningen av ’ som avslutande tecken i
fritextfältet.

Vid testerna bör ni säkerställa att de uppgifter som
skickas till TDS är samma uppgifter som ni registrerat. Detta gör ni enklast genom att kontrollera den
EDIFACT-överföring som lämnar ert eget system.

Slutprov
Slutproven hämtar ni på tullverket.se. Meddela
därefter samtliga tull-id till EDI-testfunktionen,
edi.test@tullverket.se.

Produktionsmedgivande
Det utförda slutprovet kontrolleras av EDI-
testfunktionen. När det är godkänt meddelas
EDI-tillståndshandläggare inom Tullverket, som
handlägger ärendet och utfärdar ett skriftligt
beslut, produktionsmedgivande, för de godkända
meddelandena till företaget.
I beslutet framgår tidpunkt när ni kan börja sända
dem till vår produktionsmiljö.

Viktig information om
godslokal vid tester
Godslokal AZZ
Företag som testar de elektroniska meddelandena
HNK, HBK, DNK och DBK, i vilka godslokalkod
måste anges, och som inte har någon egen gods
lokalkod måste använda godslokalkoden AZZ. Den
finns endast i TDS företagstestmiljö.

Varför är godslokalkoden viktig?
Om ni anger andra godslokalkoder kan de vara
registrerade för tjänsten UTL, och oavsett om de är
i test eller produktion överförs elektroniska utlämningssedlarna till den lagerhavare som äger den i
ärendet angivna godslokalkoden. För att undvika
detta ska godslokalkoden AZZ användas istället.

Företag som testar kan även använda sina egna
eventuella godslokalkoder. Det är då företagets
eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar
som genereras i test och produktionsmiljön.

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

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

Tv 790.93

Egna godslokalkoder

Läs mer om våra olika meddelanden på
tullverket.se, Deklarera elektroniskt.

