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Information till systemutvecklare
angående slutprov för meddelandena
UTL, ZKH och ZKB
Denna information vänder sig till systemutvecklare/systemleverantörer som avser att
anpassa systemstöd för att ta emot elektroniska meddelanden UTL, ZKH samt ZKB.

Tänk på att:
• inga volymtester får ske i företagstestmiljön.
• vid prövning för ett godkänt EDI-system och
egenutvecklat system – förväntas slutprov
kvitteras korrekt
• om ni har egna godslokalkoder och lastplats
koder använder ni dem i första hand vid egna tester
• för att skapa egna importer som genererar ZKH
måste ni känna till vilket organisationsnummer
inklusive tilläggsnummer som ni är upplagda
med som deklarant i Tullverkets företagstestmiljö.

Slutprov – för systemleverantörer
vid prövning som ett godkänt EDIsystem och systemutvecklare av
egenutvecklade system
För att begära slutprov kontaktar ni EDI-
testfunktionen via e-post edi.test@tullverket.se. Ni
kommer att få ta emot fyra stycken särskilt utvalda
meddelanden per flöde. Syftet med slutprovet är
bland annat att verifiera att ni kan skicka k orrekta
kvittenser på mottagna meddelanden. Dessa kan
innehålla olika typer av felaktigheter och era
kvittenser förväntas peka ut eventuella fel på ett
korrekt sätt.

Presentation av uppgifter i UTL
och ZKH
För att säkerställa att användaren kan se alla
nödvändiga uppgifter i sitt system önskar vi att ni
elektroniskt sänder in en utskrift från ert system
alternativt en skärmdump av hur informationen
presenteras för användaren.

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 bifoga utskrifter e ller
skärmdumpar. Samtliga slutprov kontrolleras
av EDI-testfunktionen. 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

Slutprov – för tillståndshavare med
ett godkänt EDI-system

Tekniska specifikationer

Mer teknisk information om elektroniska d okument/
meddelande UTL, ZKH samt ZKB finns i den
tekniska specifikationen TDR050 som hämtas på
tullverket.se, EDI tekniska specifikationer. PKI
baserad lösning kräver att Tullverkets certifikat finns
nedladdat och installerat.

Tillståndshavare som har ett ”Godkänt EDI-system”
kommer att ta emot ett slutprov per flöde (UTL,
ZKH, ZKB) vilka förväntas kvitteras korrekt.
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