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Information till systemutvecklare om
slutprov för Summarisk införseldeklaration
Denna information vänder sig till systemutvecklare/
systemleverantörer som avser att utveckla systemstöd för att skicka och ta emot elektroniska meddelanden avseende Summarisk införseldeklaration
(SID).

Tänk på att:
• vid prövning för ett godkänt EDI-system och
egenutvecklat system förväntas dessa slutprov
utföras korrekt
• antalet slutprov som ska utföras beror på vad
systemet är avsett för
• slutproven får inte vara äldre än en månad.
Slutprov – för systemleverantörer vid
prövning som ett godkänt EDI-system
Systemutvecklare som prövar för ett godkänt system för AIS ska utföra slutprov 1–11.
•
•
•

Slutprov hämtas på tullverket.se, EDI testmaterial för import, export och föranmälan.
Tekniskt slutprov Tekniskt slutprov ICS IE315
max utfyllda fält och repetitioner 3.0.
Tekniskt slutprov hämtas på tullverket.se, EDI
för systemutvecklare.

Slutprov – för systemutvecklare av egenutvecklade system
Ett system som är egenutvecklat eller sammansatt
(företagsunikt) ska utföra slutprov 1–6.

Kontakta EDI-test
Meddela edi.test@tullverket.se när alla aktuella
slutprov är utförda med förväntat resultat.
Ange uppgifter om tullsystem samt version,
ert EORI-nummer och slutprov kopplat till MRNnummer.
Samtliga slutprov kontrolleras av Tullverkets
funktion för EDI-test. När dessa är godkända meddelar de funktionen för 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/
meddelanden avseende Summarisk införseldeklaration finns i den tekniska specifikationen. SCTS-AIS,
ICS phase 1.
Tekniska specifikationer hämtas på tullverket.se,  
EDI tekniska specifikationer.
Slutprov – för tillståndshavare med ett
godkänt EDI-system
• Uppgiftslämnare som har ett godkänt EDI-system för ICS behöver enbart utföra slutprov 1.
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