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Postbeskrivning XML
1 Allmänt
Kundregistrets XML-filer ger på ett enkelt och heltäckande sätt information om
b l a vilka tillstånd, steg i Servicetrappan, godslokaler och lastplatser som
företagen har. Endast de företag som innehar minst ett giltigt tillstånd utfärdat
av Tullverket kommer med i dessa filer.
Det skapas även filer över de företag som har fått nytt tillstånd, tillstånd
indraget eller tillstånd annullerat under de senaste 30 dagarna.
För de företag som har valt att ej visas i dessa register sätts en markering i
operatörsregistret och därmed kommer de ej med i dessa filer. Filerna
uppdateras dagligen.

1.1

Ordlista

Ord

Beskrivning

Tagg

Märkord, ord inom”<>” som används för
att beskriva en viss informationsmängds
innehåll eller presentation.

1.2 Filnamn
Filerna har namn som består av namn, filtyp samt komprimerings- och
sigillerings-markering. Exempel på filnamn:
Kundregister.xml.gz.pgp
Kundregister_Borttagna.xml.gz.pgp
Kundregister_Nya.xml.gz.pgp
GodsLast.xml.gz.pgp
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2 Postbeskrivning
2.1

Kundregister

Innehåller information om b l a vilka tillstånd och steg i Servicetrappan som
företagen har. De företag som har minst ett giltigt tillstånd utfärdat av
Tullverket kommer med i denna fil. Uppgifter om deklarant resp. ombud
kommer bara med i filen om de har steg 3 eller högre i Servicetrappan. Om ett
företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och
därmed kommer detta företag ej med i filen.
XML-Layout:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
<Beskrivning>Kundregister</Beskrivning>
<Version></Version>
<Operator>
<Organisationsnummer></Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer></Tillaggsnummer>
<Eorinummer></Eorinummer>
<Namn></Namn>
<ExtraNamn></ExtraNamn>
<ExtraNamn></ExtraNamn>

…
<Adress1></Adress1>
<Adress2></Adress2>
<Utlandsk_postadress ></Utlandsk_postadress>
<Land id=""></Land>
<Postnummer></Postnummer>
<Postort></Postort>
<AEOcertifikat></ AEOcertifikat >
<Tillstand>
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Anmarkning id=""></Anmarkning>
<Anmarkning id=""></Anmarkning>

…
</Tillstand>
<Tillstand>
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Anmarkning id=""></Anmarkning>
<Anmarkning id=""></Anmarkning>

…
</Tillstand>

…
<Servicetrappa>
<Deklarant>
<Uppfoljningskontor
id=""></Uppfoljningskontor>
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<Steg></Steg>
<Tullrutin id=""></Tullrutin>
<Tullrutin id=""></Tullrutin>

…
</Deklarant>
<Ombud>
<Uppfoljningskontor
id=""></Uppfoljningskontor>
<Steg></Steg>
<Tullrutin id=""></Tullrutin>
<Tullrutin id=""></Tullrutin>

…
</Ombud>
</Servicetrappa
</Operator>
</Kundregister>
Termbeskrivningar:
Tag
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
</Kundregister>
<Beskrivning>
</Beskrivning>
<Version>
</Version>
<Operator>
</Operator>
<Organisationsnummer>
</Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer>
</Tillaggsnummer >
<Eorinummer>
</Eorinummer>
<Namn>
</Namn>
<ExtraNamn>
</ExtraNamn>
<Adress1>
</Adress1>
<Adress2>
</Adress2>
<Utlandsk_postadress>

Attribut

Beskrivning
Inledningstagg för XML-kod
Rottagg för hela filen
Sluttagg för <Kundregister>
Beskrivning av fil - Kundregister
Sluttagg för < Beskrivning >
Körningstidpunkt
Sluttagg för <Version>
Rottagg för Operator
Sluttagg för < Operator >
Operatörens organisationsnummer (10 tkn)
Sluttagg för < Organisationsnummer >
Operatörens tilläggsnummer (2 tkn)
Sluttagg för < Tillaggsnummer >
Operatörens Eorinummer (max 17 tkn).
Sluttagg för < Eorinummer >
Operatörens namn (max 35 tkn).
Sluttagg för < Namn >
Denna tagg finns om operatören har
extranamn (max 35 tkn).
Sluttagg för < ExtraNamn >
Operatörens adress1 (max 35 tkn).
Sluttagg för < Adress1>
Operatörens adress2 (max 35 tkn).
Sluttagg för < Adress2 >
Operatörens utländska adress. Ifylld om det
är en utländsk operatör annars tom (max 35
tkn).
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Tag

Attribut

Beskrivning

</Utlandsk_postadress>
<Land id="">

Sluttagg för < Utlandsk_postadress >
id=landkod
Operatörens land i klartext (max 100 tkn).
ex "NO"
Landtagg med attribut där id = landkod (2
tkn).
Ex
< Land id="NO">Norge
</Land>
Sluttagg för < Land >
<Postnummer>
Operatörens postnummer. Ifylld om det är en
svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>
Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>
Operatörens ort. Ifylld om det är en svensk
operatör annars tom (max 20 tkn).
</Postort>
Sluttagg för < Postort >
< AEOcertifikat >
Operatörens AEO certifikat. Ifylld om
opertören har AEO certifikat. Om tom visas
bindestreck ”-” (max 35 tkn).
</ AEOcertifikat >
Sluttagg för < AEOcertifikat >
<Tillstand>
Rottagg för Tillstand
</Tillstand>
Sluttagg för < Tillstand >
<Tillstandskod id="">
id=tillståndskod
Anger tillståndets klartext (max 35 tkn).
ex "TVKRE"
Tillståndskodstagg med attribut där id =
tillståndskod (5 tkn).
Ex
<Tillstandskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillstandskod>
Sluttagg för < Tillstandskod >
<Anmarkning id="">
id=anmärkningskod Denna tagg finns om tillståndet har en
ex "94"
anmärkning. Tillståndets anmärkning i
klartext (max 80 tkn). Anmärkningstagg med
attribut där id = anmärkningskod (max 5
tkn).
Ex
< Anmarkning id="94">Förrättningsavgift
</Anmarkning>
Sluttagg för < Anmarkning >
<Servicetrappa>
Rottagg för Servicetrappa
</Servicetrappa>
Sluttagg för < Servicetrappa >
<Deklarant>
Rottagg för Deklarant. Denna tagg och
underliggande finns bara med om
deklaranten har steg 3 eller högre.
</Deklarant>
Sluttagg för < Deklarant >
<Ombud>
Rottagg för Ombud. Denna tagg och
underliggande finns bara med om
deklaranten har steg 3 eller högre.
</ Ombud >
Sluttagg för < Ombud >
< Uppfoljningskontor id=""> id=uppföljnings
Anger uppföljningskontorets klartext (ombud
kontorskod
eller deklarant)(max 35 tkn).
ex "9271"
Uppföljningskontorstagg med attribut där id
= uppföljningskontorskod (max 10 tkn).

Kundreg_Postbeskrivning_3.1

6 (13)

Tag

Attribut

</Uppfoljningskontor>
<Steg>
</Steg>
<Tullrutin id="">

</Tullrutin>

id=tullrutinkod ex
"01"

Beskrivning
Ex
< Uppfoljningskontor id="9271">Samordnad
tullklareringsexp
Sluttagg för < Uppfoljningskontor >
Steg i trappan (ombud eller deklarant) ( 1
tkn).
Sluttagg för < Steg >
Kvalitetssäkrad tullrutin i klartext(ombud
eller deklarant)(max 80 tkn). Tullrutintagg
med attribut där id = tullrutinkod (max 4
tkn).
Ex
< Tullrutin id="01">Import
Sluttagg för < Tullrutin >
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2.2

Kundregister_Borttagna

Innehåller information om de företag som har fått ett tillstånd indraget eller
annullerat. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i
operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.
Följande hamnar i denna fil.
1. Företag som har fått ett tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import indraget/annullerat och ej har fått ett nytt
giltigt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import
under perioden.
2. Företag som har ett indraget/annullerat kredittillstånd och ej har
fått ett nytt giltigt kredittillstånd under perioden.
XML-Layout:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
<Beskrivning>Borttagna ur kundregister</Beskrivning>
<Version></Version>
<Operator>
<Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
<Namn><Namn>
<Adress1></Adress1>
<Adress2></Adress2>
<Postnummer></Postnummer>
<Postort></Postort>
<Kontrolltullkontor id=""></Kontrolltullkontor >
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Indraget_datum=""></Indraget>
<Utlandsk_postadress></Utlandsk_postadress>
<Land id=""></Land>
</Operator>
</Kundregister_Borttagna>
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Termbeskrivningar:
Tag
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
</Kundregister>
<Beskrivning>
</Beskrivning>
<Version>
</Version>
<Operator>
</Operator>
<Organisationsnummer>
</Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer>
</Tillaggsnummer >
<Namn>
</Namn>
<Adress1>
</Adress1>
<Adress2>
</Adress2>
<Postnummer>

Attribut

Beskrivning
Inledningstagg för XML-kod

Rottagg för hela filen
Sluttagg för <Kundregister>
Beskrivning av fil – Borttagna ur kundregister
Sluttagg för < Beskrivning >
Körningstidpunkt
Sluttagg för <Version>
Rottagg för Operator
Sluttagg för < Operator >
Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
Sluttagg för < Organisationsnummer >
Operatörens tilläggsnummer (2 tkn).
Sluttagg för < Tillaggsnummer >
Operatörens namn (max 35 tkn).
Sluttagg för < Namn >
Operatörens adress1 (max 35 tkn).
Sluttagg för < Adress1>
Operatörens adress2 (max 35 tkn).
Sluttagg för < Adress2 >
Operatörens postnummer. Ifylld om det är en
svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>
Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>
Operatörens ort. Ifylld om det är en svensk
operatör annars tom (max 20 tkn)
</Postort>
Sluttagg för < Postort >
<Kontrolltullkontor id=""> id=kontrolltull- Anger kontrolltullkontorets klartext (max 35 tkn).
kontorskod
Kontrolltullkontorstagg med attribut där id =
ex "9271"
kontrolltullkontorskod (max 10 tkn).
Ex
< Kontrolltullkontor id="9271">Samordnad
tullklareringsexp
</Kontrolltullkontor>
Sluttagg för < Kontrolltullkontor >
<Tillstandskod id="">
id=tillståndskod Anger tillståndets klartext (max 35 tkn).
ex "TVKRE".
Tillståndskodstagg med attribut där id =
tillståndskod (5 tkn).
Ex
<Tillstandskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillstandskod>
Sluttagg för < Tillstandskod >
<Indraget_datum>
Anger fr om vilket datum tillståndet upphört att
gälla(10tkn). Datumformat 2011-11-01.
</Indraget_datum>
Anger sluttagg för <Indraget_datum>
<Utlandsk_postadress>
Operatörens utländska adress. Ifylld om det är en
utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).
</Utlandsk_postadress>
Sluttagg för < Utländsk_postadress >
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Tag

Attribut

Beskrivning

<Land id="">

id=landkod
ex "NO"

Operatörens land i klartext (max 100 tkn).
Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn).
Ex
< Land id="NO">Norge
Sluttagg för < Land >

</Land>

2.3

Kundregister_Nya

Innehåller information om de företag som har fått ett nytt tillstånd. Om ett
företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och
därmed kommer detta företag ej med i filen.
Följande hamnar i denna fil.
1. Företag som har fått ett nytt giltigt tillstånd till förenklat
deklarationsförfarande vid import under perioden.
2. Företag som har fått ett nytt giltigt kredittillstånd under
perioden.
XML-Layout:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
<Beskrivning>Nya kredittillstånd och tillstånd till
förenklat deklarationsförfarande</Beskrivning>
<Version></Version>
<Operator>
<Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
<Namn><Namn>
<Adress1></Adress1>
<Adress2></Adress2>
<Postnummer></Postnummer>
<Postort></Postort>
<Kontrolltullkontor id=""></Kontrolltullkontor >
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Giltig_from=""></Giltig_from>
<Utlandsk_postadress></Utlandsk_postadress>
<Land id=""></Land>
</Operator>
</Kundregister>
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Termbeskrivningar:
Tag
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
</Kundregister>
<Beskrivning>
</Beskrivning>
<Version>
</Version>
<Operator>
</Operator>
<Organisationsnummer>
</Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer>
</Tillaggsnummer >
<Namn>
</Namn>
<Adress1>
</Adress1>
<Adress2>
</Adress2>
<Postnummer>

Attribut

Beskrivning
Inledningstagg för XML-kod

Rottagg för hela filen
Sluttagg för <Kundregister>
Beskrivning av fil
Sluttagg för < Beskrivning >
Körningstidpunkt
Sluttagg för <Version>
Rottagg för Operator
Sluttagg för < Operator >
Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
Sluttagg för < Organisationsnummer >
Operatörens tilläggsnummer (2 tkn).
Sluttagg för < Tillaggsnummer >
Operatörens namn (max 35 tkn).
Sluttagg för < Namn >
Operatörens adress1 (max 35 tkn).
Sluttagg för < Adress1>
Operatörens adress2 (max 35 tkn).
Sluttagg för < Adress2 >
Operatörens postnummer. Ifylld om det är en
svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>
Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>
Operatörens ort. Ifylld om det är en svensk
operatör annars tom (max 20 tkn)
</Postort>
Sluttagg för < Postort >
<Kontrolltullkontor id=""> id=kontrolltull- Anger kontrolltullkontorets klartext (max 35 tkn).
kontorskod
Kontrolltullkontorstagg med attribut där id =
ex "9271"
kontrolltullkontorskod (max 10 tkn).
Ex
< Kontrolltullkontor id="9271">Samordnad
tullklareringsexp
</Kontrolltullkontor>
Sluttagg för < Kontrolltullkontor >
<Tillstandskod id="">
id=tillståndskod Anger tillståndets klartext (max 35 tkn).
ex "TVKRE".
Tillståndskodstagg med attribut där id =
tillståndskod (5 tkn).
Ex
<Tillstandskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillstandskod>
Sluttagg för < Tillstandskod >
<Giltig_from>
Anger startdatum för tillståndets giltighetstid
(10tkn). Datumformat 2011-11-01
</Giltig_from>
Sluttagg för <Giltig_from>
<Utlandsk_postadress>
Operatörens utländska adress. Ifylld om det är en
utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).
</Utlandsk_postadress>
Sluttagg för < Utländsk_postadress >

Kundreg_Postbeskrivning_3.1

11 (13)

Tag

Attribut

Beskrivning

<Land id="">

id=landkod
ex "NO"

Operatörens land i klartext (max 100 tkn).
Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn).
Ex
< Land id="NO">Norge
Sluttagg för < Land >

</Land>

2.4

GodsLast

Innehåller information om de godslokalkoder och/eller lastplatskoder ett
företag har. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i
operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.
Följande hamnar i denna fil.
1. Företag som innehar en eller flera godslokaler.
2. Företag som innehar en eller flera lastplatser.
XML-Layout:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
<Beskrivning>Godslokal- och lastplatskoder</Beskrivning>
<Version></Version>
<Operator>
<Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
<Eorinummer></Eorinummer>
<Namn><Namn>
<Lastplats>
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Lastplatskod></Lastplatskod>
<Tullexpedition=""></Tullexpedition>
<Klareringsbevis></Klareringsbevis>
</Lastplats>
<Lastplats>
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Lastplatskod></Lastplatskod>
<Tullexpedition=""></Tullexpedition>
<Klareringsbevis></Klareringsbevis>
</Lastplats>

…
<Godslokal>
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Godslokalkod></Godslokalkod>
<Tullexpedition></Tullexpedition>
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<ElektrUtlsedel></ElektrUtlsedel>
</Godslokal>
<Godslokal>
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Godslokalkod></Godslokalkod>
<Tullexpedition></Tullexpedition>
<ElektrUtlsedel></ElektrUtlsedel>
</Godslokal>

…
</Operator>
</Kundregister>
Termbeskrivningar:
Tag
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
</Kundregister>
<Beskrivning>
</Beskrivning>
<Version>
</Version>
<Operator>
</Operator>
<Organisationsnummer>
</Organisationsnummer>
<Tillaggsnummer>
</Tillaggsnummer >
<Eorinummer>
</Eorinummer>
<Namn>
</Namn>
<Godslokal>
</Godslokal>
<Godslokalkod>
</Godslokalkod>
<Lastplats>
</Lastplats>
<Lastplatskod>
</Lastplatskod>
<Tillstandskod id="">

</Tillstandskod>

Attribut

Beskrivning
Inledningstagg för XML-kod

Rottagg för hela filen
Sluttagg för <Kundregister>
Beskrivning av fil- Godslokal- och lastplatskoder
Sluttagg för < Beskrivning >
Körningstidpunkt
Sluttagg för <Version>
Rottagg för Operator
Sluttagg för < Operator >
Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
Sluttagg för < Organisationsnummer >
Operatörens tilläggsnummer (2 tkn).
Sluttagg för < Tillaggsnummer >
Operatörens Eorinummer (max 17 tkn).
Sluttagg för < Eorinummer >
Operatörens namn (max 35 tkn).
Sluttagg för < Namn >
Rottagg för operatörens godslokal.
Sluttagg för < Godslokal>
Operatörens godslokalkod (3tkn).
Sluttagg för < Adress1>
Rottagg för operatörens lastplats.
Sluttagg för < Lastplats>
Operatörens lastplatskod (3tkn).
Sluttagg för <Lastplatskod>
id=tillståndskod Anger det tillstånd som godslokalen/lastplatsen
ex "TVGEX". tillhör i klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg
med attribut där id = tillståndskod (5 tkn).
Ex
<Tillstandskod id="TVGEX">Godkänd exportör
Sluttagg för < Tillstandskod >
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Tag
<Tullexpedition="">

</Tullexpedition>
<ElektrUtlsedel>
</ ElektrUtlsedel >
<Klareringsbevis>
</Klareringsbevis>

Attribut

Beskrivning
Anger vilket tullkontor som
godslokalen/lastplatsen tillhör, klartext + kod (max
35 tkn).
Ex
<Tullexpedition>Stockholm+Arlanda tke 92714
Sluttagg för <Tullexpedition>
Anger om elektronisk utlämningssedel kan
användas för godslokalen i klartext Ja eller Nej.
(max 3 tkn).
Sluttagg för < ElektrUtlsedel >
Anger om elektroniskt klareringsbevis kan
användas för lastplatsen i klartext Ja eller Nej.
(max 3 tkn).
Sluttagg för < Klareringsbevis >

Kundreg_Postbeskrivning_3.1

