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Tester av elektronisk Summarisk
införseldeklaration, SID
Information om slutprov för företag som ansökt om Summarisk införseldeklaration.

Teststart
När ni fått ert testtillstånd (startdatum för testerna
framgår av tillståndet) har ni möjlighet att skicka
testärenden mot vår företagstestmiljö. Ni testar ert
eget material under obegränsad tid. UNB-segmentet
ska innehålla testindikator 1.
För att kunna testa måste ert företag ange sitt
EORI-nummer, det framgår av ert tillstånd. Detta
anges i testfallen i fältet med beteckningen ’Uppg.
lämn. EORI.nr’.

Slutprov
Beroende på om systemet är ett godkänt system1
för ICS eller inte, ställs olika krav på hur många
slutprov som ska göras för att få produktionsmedgivande.
Slutprov för er som använder ett godkänt
EDI-system för ICS

Uppgiftslämnare som har ett godkänt EDI-system
för ICS behöver enbart utföra slutprov 1.
Slutprov för er som använder ett icke godkänt
EDI-system för ICS

Ett system som är egen utvecklat eller sammansatt
(företagsunikt) ska utföra slutprov 1–6.
För att hitta slutprov:
•
•

gör en sökning i sökrutan på tullverket.se, EDI
testmaterial för import, export och föranmälan
välj Slutprov ICS.

1 Publicerat på tullverket.se

När slutproven är utförda meddelar ni detta till EDItestfunktionen, edi.test@tullverket.se med uppgift
om ert EORI-nummer, slutprov nr, LRN- och MRNnummer. Slutproven får inte vara äldre än en månad.
På samtliga ärenden måste ni ha fått godkända
svarsmeddelanden. Ange även vilket system och
version som är installerat.

Produktionsmedgivande
Samtliga slutprov kontrolleras av Tullverkets funktion för EDI-test. När dessa är godkända meddelar
de funktionen för EDI-tillstånd som då utfärdar
ett skriftligt beslut, produktionsmedgivande, för
de godkända och i Sverige aktuella elektroniska
meddelanden som gäller för SID. I beslutet framgår
tidpunkt när ni kan börja sända dem till vår produktionsmiljö.

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
0771-520 520. Välj IT-support och begär EDItestfunktionen.
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