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1 TERMERNA  
 

Programvaruhus 
Ett företag som säljer programvaror som behövs vid importdeklarering. Programvarorna 
byggs upp enligt Tullens meddelandespecifikationer och testas tillsammans med Tullen. 

Tjänsteleverantö 
Ett företag som för meddelandedeklarantens räkning konverterar meddelanden till rätt 
elektroniskt dataformat, genererar deklarantens meddelanden (och förser dem med 
XMLsignatur) samt förmedlar dem till Tullens web service-tjänst för direkt 
meddelandedeklarering. 

Direkt meddelandedeklarant 
Ett företag som genererar och förmedlar deklarationer i form av meddelanden direkt till 
Tullens meddelandegränssnitt. En direkt meddelandedeklarant kan använda sig av en 
tjänsteleverantör för att generera och förmedla meddelanden. Deklaranter och deras 
ombud kan ansöka om status som meddelandedeklarant vid import. 

Deklarant 
Vid import är det deklaranten som svarar för deklarationens riktighets. Deklaranten ska 
vara EORI-registrerad. Tullen har tilldelat identifieringsnummer för verksamhetsställen 
till sina registrerade kunder.  Företaget kan fr.o.m. hösten 2020 kontrollera 
identifieringsnumren för sina verksamhetsställen i tjänsten ”Omat tiedot’ – ’Egna 
uppgifter’. 

Ombud  
En privatperson eller ett företag som fyller i och inger tulldeklarationen på deklarantens 
vägnar. Speditionsfirmor används ofta som ombud. 

Direkt meddelandedeklarering (web service) 
Förmedling av meddelanden via Internet till Tullen.  Företag kan förmedla meddelanden 
till Tullen via web service-gränssnittet och hämta svarsmeddelanden som genererats av 
Tullens system. Direkt meddelandedeklarering med Tullen grundar sig på ett antal 
internationella standarder. 

Certifikat 
Tullen identifierar med hjälp av certifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata den som genererar meddelanden (byggare) och den som förmedlar 
meddelanden (förmedlare). Byggaren behöver ett certifikat för XML-signaturen och 
förmedlaren för förbindelserna.   

Elektroniska servicecentralen (SPAKE) 
Tullens kontor där tulldeklarationer som lämnats in i form av meddelanden handläggs 
manuellt av tulltjänstemän. 
  
Kundtestning 



Ett skede innan tillståndet till meddelandedeklarering beviljas, då kunden skickar 
deklarationsmeddelanden till Tullens testmiljö. Efter att testningen genomförts på ett 
godtagbart sätt får kunden ett beslut om registrering för direkt meddelandedeklarering 
med Tullen och kan därefter skicka meddelanden till Tullens system. 

Teknisk testning 
Vid denna testning används testmaterial som Tullen tagit fram samt kontrolleras att 
dataförbindelsen fungerar och att meddelandenas struktur är felfri. 

Testningstjänsten för meddelandedeklarering 
Testningstjänsten för meddelandedeklarering handleder användaren i olika skeden av 
testfallen, kontrollerar testerna automatiskt och berättar om det testfall som skickats till 
Tullen har godkänts.  När företaget har testat alla obligatoriska testfall  bekräftar företaget 
på tjänstens startsida att det har testat testfallen. Tullens kundtestare godkänner 
testningen. 

ITU  
Integrerat tullklareringssystem. Ett system som integrerar de tillämpningar som behövs 
vid importtullklarering och som Tullen använder för att administrera hela 
tullklareringskedjan. ITU-systemet ersätts stegvis med ett nytt tullklareringssystem från 
och med år 2020. 

UTU  
Tullens nya tullklareringssystem. Det nya systemet är en del av en EU-omfattande reform 
av tulldeklareringen. Systemet togs i bruk år 2019 vid tullagring och användningen av 
systemet utvidgas stegvis. 

 
  



 

2 DEKLARERINGSKANAL 
 
Vid meddelandedeklarering till UTU kan endast direkt meddelandedeklarering användas. 
Vid direkt meddelandedeklarering skickar meddelandedeklaranten meddelanden i 
XMLformat till Tullen via ett gränssnitt i ett offentligt nätverk.   

3 ANSÖKAN OM ATT BLI MEDDELANDEDEKLARANT  
 
3.1 Förutsättningar för meddelandedeklarering 

• Företaget ska ha ett EORI-nummer. 

• Företaget känner till importförfarandet så bra att meddelandetrafiken löper utan 
problem. Information om importförfarandet och meddelandedeklarering finns på 
Tullens webbplats. 

• Företaget har tagit del av specifikationerna för meddelandedeklareing vid import, 
dvs. av Meddelandebeskrivningar, import, 2:a fasen. Tullen publicerar 
meddelandebeskrivningarna på sin webbplats. Företaget har också tagit del av 
Introduktionen till meddelandetrafik med Tullen. 

• De anställda hos företaget som upprättar importdeklarationer vet hur man skickar 
exportdeklarationsmeddelanden. Anställda som upprättar elektroniska 
importdeklarationer bör delta i testningen i så stor omfattning som möjligt.   

• Företaget har ett förtullningsprogram som genererar de behövliga meddelandena 
enligt Tullens deklarationsstandarder. Tullen förser inte kunden med de 
nödvändiga programvarorna, utan företaget kan skaffa dem hos sin egen 
programleverantör. Om företag inte valt någon egen programleverantör finns det 
på Tullens webbplats en lista över programvaruhus som erbjuder programvaror 
för direkt meddelandedeklarering. 
  

• Vid direkt meddelandedeklarering ska meddelandedeklaranten, för att skapa 
förbindelsen, skaffa ett certifikat hos Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdatas. 

o Genom certifikatet identifierar Tullen byggaren och förmedlaren av 
meddelandet. Byggaren signerar sitt meddelande i XML-format digitalt med 
hjälp av certifikatet. Tullen identifierar byggarens FO-nummer i 
XMLsignaturens certifikat. 

o Tjänsteleverantören som bygger upp och förmedlar meddelanden på 
meddelandedeklarantens vägnar ska skaffa ett certifikat. 

https://tulli.fi/sv/foretag/import
https://tulli.fi/sv/foretag/import
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Import2/sv/index.html
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Import2/sv/index.html
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Import2/sv/index.html
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Import2/sv/index.html
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Import2/sv/index.html
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/introduktion-till-meddelandetrafik-med-tullen/43030be8-cab4-4ae2-91f7-fbf9e8f7b8c0/introduktion-till-meddelandetrafik-med-tullen.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/introduktion-till-meddelandetrafik-med-tullen/43030be8-cab4-4ae2-91f7-fbf9e8f7b8c0/introduktion-till-meddelandetrafik-med-tullen.pdf
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/foretag-som-erbjuder-meddelandetjanster
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/foretag-som-erbjuder-meddelandetjanster
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/foretag-som-erbjuder-meddelandetjanster
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/foretag-som-erbjuder-meddelandetjanster


o Mera information om skaffande av certifikat: ”Direkt 
meddelandedeklarering "Teknisk guide”. Mera information om hur man 
ansöker om tillstånd till direkt meddelandedeklarering. 

• Programvaruhus, tjänsteleverantörer och de företag som själva förmedlar och 
bygger upp sina deklarationer ska genomgå en kundtestning, dvs. se till att  
deklarationsmeddelandena motsvarar meddelandebeskrivningarna och att 
förbindelserna fungerar. 

• Företag som fungerar som meddelandedeklarant eller som tjänsteleverantör för en 
meddelandedeklarant testar sitt förtullningsprogram och sina nätförbindelser med 
Tullen. Identifieringen i testningstjänsten sker med Suomi.fi-koder med fullmakten 
”Meddelandedeklarering med Tullen”. 

3.2 Ansökan 
Företag som agerar som meddelandedeklarant eller tjänsteleverantör ska ansöka om 
tillstånd till direkt meddelandedeklarering. Därtill ska programvaruhus ansöka om 
tillstånd för kundtestning. Tillståndet söks i Tullens e-tjänst. Identifieringen i tjänsten sker 
med Suomi.fi-koder med fullmakten ”Tullklarering”. 
  

https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering/944619d9-515c-4bce-913c-77abdbe8bae4/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering/944619d9-515c-4bce-913c-77abdbe8bae4/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering/944619d9-515c-4bce-913c-77abdbe8bae4/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering/944619d9-515c-4bce-913c-77abdbe8bae4/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering/944619d9-515c-4bce-913c-77abdbe8bae4/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering/944619d9-515c-4bce-913c-77abdbe8bae4/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering/944619d9-515c-4bce-913c-77abdbe8bae4/teknisk-guide-om-direkt-meddelandedeklarering.pdf
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu


 

4 ÖVERENSKOMMELSE OM TESTNING 
 
När Tullen har behandlat meddelandedeklarantens eller tjänsteleverantörens ansökan, 
kontaktar Tullens företagsrådgivare företaget och kommer överens om en rådgivningstid. 
Tjänsteleverantörens kundföretag kan också be om företagsrådgivning, även om 
kundföretaget inte själv testar meddelandedeklarering. Innan kundtestningen påbörjas 
ordnar Tullen ett avgiftsfritt rådgivningsmöte 

Tullen ger företagsrådgivning per telefon eller i form av ett personligt möte hos företaget 
eller Tullen. Vid företagsrådgivningen behandlas bl.a. följande: 

- Meddelandetrafiken: vilka meddelanden företaget måste kunna skicka och ta emot. 
- Meddelandenas datainnehåll: vilka uppgifter ska man ange i deklarationerna och 

XML-meddelandena. 

- Testmaterialet: de obligatoriska testfallen och annat av Tullen upprättat material i 
Tullens testningstjänst för meddelandedeklarering. 

- Deklareringssättet direkt meddelandedeklarering samt 
meddelandenotifikationstjänsten och sändning av bilagor. 

- Företagets egna frågor. 
 

Det är önskvärt att sakkunniga inom både importdeklarering och meddelandetrafik från 
företaget deltar i rådgivningsmötet. 

Efter rådgivningsmötet kontaktar Tullens kundtestare den kontaktperson vid företaget 
som angetts i ansökan för att komma överens om testningstidpunkterna och datumet då 
förbindelserna ska öppnas. 

Tullens kundtestare kommer överens om testningstidpunkten och väljer testfallen enligt 
företagsrådgivarens promemoria. Kundtestaren ger kunden meddelandedeklarantens 
specificerande händelsekod (case identification), som tas i bruk i och med det nya 
tullklareringssystemet (UTU). Händelsekoden motsvarar den kontrollkod som används i 
de nuvarande datasystemen (bl.a. export- och transiteringssystemet). 
Meddelandedeklaranten använder händelsekoden vid testningen och i produktionsmiljön. 

  

  



 

5 TESTNING AV MEDDELANDEDEKLARERING VID IMPORT 
Målet med testningen är att meddelandedeklaranten kan skicka så felfria meddelanden 
som möjligt när deklaranten börjat använda tjänsten. Under testningen skickar 
meddelandedeklaranten importdeklarationsmeddelanden med olika innehåll (t.ex.  
fullständiga, korrigerade), på vilka Tullen svarar med svarsmeddelanden (godkännande, 
fel, begäran om tilläggsutredning). Meddelandedeklaranten reagerar på 
svarsmeddelandena på det sätt som de förutsätter, till exempel korrigerar fel eller skickar 
meddelandet Svar på begäran om tilläggsutredning. 

 

Testningen är obligatorisk för programvaruhus, tjänsteleverantörer och för företag som 
själva bygger upp och förmedlar meddelanden. Programvaruhusen och 
tjänsteleverantörerna ska genomföra alla testfall och övriga företag tre testfall. De 
meddelandedeklaranter som anlitar en tjänsteleverantör behöver inte genomföra testning 
med Tullen. Separata testningar för olika verksamhetsställen utförs inte, utan testningarna 
görs per datasystem. Om ett företag inom en koncern gör meddelandedeklarationer åt 
andra företag inom koncernen i egenskap av ombud eller tjänsteleverantör, ska endast 
detta företag genomföra testningen. 

 

Företagets kontaktperson för testningen är den person som angetts som kontaktperson i 
ansökan om meddelandedeklarering vid import. Vid behov kan också någon annan 
person agera som kontaktperson. Programvaruhusets representant kan hjälpa de företag 
som själva bygger upp och förmedlar sina meddelanden med testningen, men det är alltid 
meddelandedeklaranten (dvs. den i deklarationsuppgifterna specificerade deklaranten 
eller ombudet) som svarar för testningen. Företaget står själv för de kostnader som 
testningen medför. Om företaget i sitt importprogram i produktionsmiljön tänker använda 
sådana automatiserade funktioner som inte har kommit fram under kundtestningen, ska 
företaget informera kundtestaren om dessa. Företaget ska reservera tillräckligt med 
resurser för att kunna genomföra testningen enligt den överenskomna tidtabellen. 

 

5.1 Faserna och tidtabellen för testningen av direkt meddelandedeklarering vid import 
5.1.1 Teknisk testning av förbindelsen för direkt meddelandedeklarering 

Det är obligatoriskt att testa den tekniska förbindelsen när företaget tar i bruk direkt 
meddelandedeklarering första gången. Avsikten med testningen av den tekniska 
förbindelsen är att säkerställa att kundens programvara är kompatibel med Tullens web 
service-tjänst för direkt meddelandedeklarering. Eftersom web service fungerar som 
transportlager för importdeklarationerna, är det viktigt att säkerställa att förbindelsen 
fungerar tekniskt innan testningen av deklarationsmeddelandena inleds. Förbindelsen 
testas med tre testfall med Tullens informationsförvaltning. Tullen rekommenderar att 
man också tar i bruk notifikationstjänsten för direkt meddelandedeklarering. Företag som 
använder meddelandenotifikationstjänsten informeras med ett skilt meddelande om 



Tullens svarsmeddelanden som kan hämtas. Meddelandenotifikationstjänsten testas med 
ett testfall med Tullens informationsförvaltning. Kundtestaren skickar närmare 
anvisningar om testningen av den tekniska förbindelsen till företaget samtidigt som man 
kommer överens om testningstiden (uppgifterna 1–3 eller 1–4). 
Om meddelandedeklaranten anlitar en tjänsteleverantör som redan tidigare agerat som 
tjänsteleverantör vid direkt meddelandedeklarering är det frivilligt att testa den tekniska 
förbindelsen. 

Testningen av de PDF-dokument och schemafel som Tullen skickar görs i samband med 
testningen av importmeddelandena. 

Sändningen av kunders bilagor testas i samband med testfall. 

5.1.2 Testning med testningstjänsten för meddelandedeklarering 

En del av deklarationerna för import testas med testningstjänsten för 
meddelandedeklarering (testautomatiseringstjänsten). Då kan företaget genomföra 
testningen självständigt med direkt meddelandedeklarering oberoende av tid och plats. 
Meddelandedeklaranterna kan testa sina egna system i Tullens testmiljö och säkerställa att 
deras system kan generera de meddelanden som skickas till Tullen så som testfallen 
förutsätter samt att de kan  behandla svarsmeddelanden från Tullen. Om 
meddelandedeklaranten skickar ett felfritt meddelande, svarar Tullens system automatiskt 
med ett meddelande om godtagande. Om meddelandet är felaktigt skickar Tullens system 
automatiskt ett meddelande om avslag eller felmeddelande. 

Meddelanden som meddelandedeklaranter skickar genomgår en schemavalidering.  Om 
ett meddelande som skickats strider mot schemat, skickar Tullen till deklaranten ett 
schemafel på basis av vilket meddelandet ska korrigeras. Tullen rekommenderar därför att 
meddelandedeklaranterna gör en schemavalidering innan de skickar deklarationer till 
Tullens system 

Testningstjänsten utför automatiskt de åtgärder som Tullens kundtestare skulle göra 
manuellt. Avslutningsvis bekräftar kunden att alla obligatoriska testfall genomförts och 
kundtestaren godkänner testningen som utförts i testautomatiseringstjänsten. Kunden kan 
kontakta kundtestaren i frågor gällande användningen av testautomatiseringstjänsten, 
men kundtestaren deltar inte på något annat sätt i testningen. 

 

Testmaterial 
I testningstjänsten finns testfallen 1–8 gällande standarddeklarationer för import 
och två testfall gällande deklarationer för varor av lågt värde. Varje testfall 
innehåller anvisningar om de uppgifter som ska anges och om de åtgärder som 
testaren ska vidta. Testfallen öppnas i testningstjänsten på en SAD-blankett. 
Kundtestaren väljer de testfall som företaget ska genomföra innan testningen 
godkänns. De obligatoriska testfallen visas i testningstjänsten med orangefärgad 
text OBLIGATORISKT. 



Testningstid 
Kundtestaren anger i testningstjänsten den tidsfrist (1–3 veckor) inom vilken 
testningen ska genomföras med godkänt resultat. Också manuella testfall ska 
genomföras inom tidsfristen. I fråga om programvaruhus och tjänsteleverantörer 
är testningstiden högst tre veckor och i fråga om företag som själva bygger upp 
och förmedlar sina meddelanden en vecka. Om tidsfristen överskrids avbryts 
testningen och företaget måste reservera en ny tid för testningen. 

Godkännande av testning 
Kundtestaren kontrollerar testningen som företaget genomfört i 
testningstjänsten och godkänner testningen eller, om det finns fel i testningen, 
ber företaget korrigera felen. 

Mera information om testningstjänsten 
Användarmanualen för testningstjänsten och inloggningen i tjänsten på Tullens 
webbplats. 

Kunden kan komma överens med kundtestaren om när testningen ska inledas. 

5.1.3 Manuell testning 

•  Vid manuell testning används testmaterial som Tullen har sammanställt. Tullens 
kundtestare skickar testfallens SAD-blanketter till företaget. Testfallen 9–13 som 
gäller standarddeklarationerna för import testas med Tullens kundtestare. 
Testfallen skickas till Tullens kundtestmiljö och testfallets nummer och MRN 
meddelas till kundtestaren som granskar testfallet och skickar tillämpliga 
svarsmeddelanden och PDF. Vid testningen säkerställer Tullens kundtestare att 
dataförbindelserna fungerar, att de meddelanden som företaget skickat motsvarar 
Tullens testfall och att kunden kan hämta Tullens svarsmeddelanden och PDF från 
Tullens meddelandelager. 

Testningstid  

För testningen reserveras sammanlagt tre veckor som också innefattar en testning i 
testningstjänsten. Om tidsfristen överskrids avslutas testningen och företaget måste 
reservera en ny tid för testningen. Det vore bra om företaget genomför testningen inom 
tidsfristen eftersom testningen annars kan skjutas upp med flera månader. 

 

6 ATT PÅBÖRJA MEDDELANDETRAFIKEN 
6.1 Påbörjandet av meddelandetrafiken i produktionsmiljön 
Då testningen har genomförts på ett godtagbart sätt, skickar Tullen ett beslut om tillstånd 
till meddelandedeklarering till företaget, inklusive en testrapport med information om 
testningens faser och de testfall som testats. I beslutet anges den med kunden 
överenskomna tidpunkten då produktionen inleds.   

Vid direkt meddelandedeklarering ska meddelandedeklaranten se till att meddelandena 
skickas till produktionsmiljön. Environment-elementets värde ska alltså vara 

https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/testning
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/testning


’PRODUCTION’ i produktionsmiljön (i testsituationer ’TEST’). Sändningsuppgifterna för 
meddelanden beskrivs mer i detalj i kapitel 11 i den tekniska guiden om direkt 
meddelandedeklarering. 

Kunden ska skicka besked om sitt första meddelande i produktionsmiljön per e-post till 
sanomatuki@tulli.fi och UTUtesti@tulli.fi.   

Handläggningen av importdeklarationer som lämnats in i ITU-systemet flyttas inte till 
UTUsystemet. Företagen ska beakta att bara vissa importdeklarationer lämnas in i UTU-
systemet i den första fasen av ibruktagandet av systemet.   

6.2 Ansvar för uppföljning av meddelanden 
Meddelandedeklaranterna ska följa med meddelandetrafiken och se till att svar fås på alla 
avsända meddelanden. Tullens svarsmeddelande ska besvaras på begärt sätt. Exempelvis 
om Tullen skickar ett felmeddelande som svarsmeddelande, ska meddelandet besvaras 
med ett korrigerat meddelande.   

6.3 Problemsituationer 
Vid problemsituationer som gäller meddelandetrafik lönar det sig för 
meddelandedeklaranter att börja reda ut problemet genom att kontakta det egna IT-stödet 
eller tjänsteleverantören. Om problemet förorsakar ett driftavbrott i meddelandetrafiken 
ska man använda reservförfarande. Mera information om reservförfaranden. 

 

7 TESTFALL 
7.1 Allmänna anvisningar för testfallen 

Fyll i standardimportdeklarationerna på följande sätt: 

- Uppgifter om importören: Företag som själva inger sina deklarationer anger sina 
egna uppgifter (EORI-nummer, identifieringsnummer för verksamhetsstället, 
aktörens natur). 

- Referens: Ange testfallets nummer 
- Uppgifter om deklaranten: Företag som själva inger sina deklarationer anger sina 

egna uppgifter (EORI-nummer, identifieringsnummer för verksamhetsstället, 
aktörens natur). Företag som verkar som ombud anger i detta fält ”Speditionstest 
Oy FI5342687-3001”. 

- Uppgifter om tjänsteleverantören: Ange det företags uppgifter som agerar som 
tjänsteleverantör. 

- Uppgifter om ombudet: Företag som verkar som ombud anger i detta fält sina egna 
uppgifter. (EORI-nummer, identifieringsnummer för verksamhetsstället, aktörens 
natur) 

https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/reservforfaranden
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/reservforfaranden


- Uppgifter om exportören:  Ange den sista säljaren före importen av varan till EU:s 
tull- eller skatteområde. 

- Säljare: Säljaren anges om den inte är densamma som exportören och sekundära 
värdebestämningsmetoder används vid fastställandet av tullvärdet. Anges om 
säljaren är känd. 

- Köpare: Köparen anges om den inte är densamma som importören och sekundära 
värdebestämningsmetoder används vid fastställandet av tullvärdet. Anges om 
köparen är känd. 

- Ytterligare skatterelaterad referensuppgift: Anges om det begärda förfarandet är 
42 eller 63 eller om det är fråga om import där momsen betalats vid tidpunkten för 
köpet (IOSS). 

I de testfall som utarbetats av Tullen finns endast de uppgifter angivna som gäller 
importen i fråga, och dessa uppgifter ska förmedlas oförändrade i meddelandena. 
Företaget som utför testningen ska uppge sig själv i uppgifterna om aktören. I 
meddelandet anges också de övriga uppgifter som krävs enligt 
meddelandebeskrivningarna. 

7.2 Kundtestfall 
7.2.1 Testfall som testas med testningstjänsten 

Företag kan genomföra testningen självständigt med testningstjänsten för 
meddelandedeklarering utan hjälp av Tullens kundtestare. I testningstjänsten testas 
testfallen 1–8 gällande standarddeklarationer för import. 

• Skicka ett e-postmeddelande till Tullens kundtestare och berätta att du tänker 
inleda testningen. 

• Skicka ett meddelande enligt anvisningarna i testningstjänsten till kundtestmiljön 
för Tullens UTU-system och vänta på svar. Om du inte får något svarsmeddelande 
från Tullens system, kontakta först din egen tjänsteleverantör och först därefter 
Tullens kundtestare för att åtgärda problemet. 

• När förbindelsen fungerar, skicka ett meddelande enligt anvisningarna i 
testningstjänsten till Tullens system. Om meddelandet är felaktigt skickar Tullens 
system ett automatiskt meddelande om avslag eller ett felmeddelande. Då måste 
meddelandet skicka på nytt. 

• Mata in MRN-numret i testningstjänsten, som kontrollerar genomförandet. 
Testningstjänsten ger handledning medan testfallet framskrider. 

• När alla testfall är genomförda bekräfta testningen på tjänstens startsida. 



Manuell testning  
• En teknisk testning, som utförs manuellt, omfattar testfallen 9–13 som gäller 

standarddeklarationen för import. 

• Skicka ett meddelande enligt kundtestarens anvisningar till Tullens system och 
meddelar detta per e-post till Tullens kundtestare. 

• Tullens kundtestare granskar meddelandetrafiken och testfallet. Kundtestaren 
meddelar till företaget om meddelandet inte kommit fram och om problemet finns 
mellan företaget och företagets tjänsteleverantör. Kundens 
programvaruhus/tjänsteleverantör åtgärder felet. 

• När meddelandet kommit in i Tullens system, kontrollerar Tullens kundtestare att 
deklarationsmeddelandet för import motsvarar testfallet. Om det finns fel i 
deklarationsmeddelandet underrättar kundtestaren företaget om detta. Företaget 
ska korrigera felen och skicka ett korrigerat meddelande. 
  

• Alla testfall ska genomföras på detta sätt ett i taget. 

• När företaget har genomfört alla testfall och de har godkänts, skickar kundtestaren 
ett e-postmeddelande om att den tekniska testningen har godkänts. 

• Företaget och Tullen håller kontakt i första hand per e-post. 

7.3 Testfallen för standarddeklarationen för import 
Testfallen är preliminära, ändringar är möjliga. Ni får de slutliga testfallen innan 
testningen inleds. 
 

7.3.1 Automatiserade testfall 

Dessa beskrivningar stöder den testuppgift som getts på SAD-blanketten. 
7.3.1.1 Testfall 1 

Standardtulldeklaration för import, konserverade svampar och avrunnen nettovikt samt 
ogiltigförklaring på kundens initiativ. Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när 
kunden mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration   
(uppgifterna som krävs finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A)  

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF  

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  



Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI414A Begäran om ogiltigförklaring  
(uppgifterna som krävs finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om registrering (FI426A)   

meddelande om ogiltigförklaring (FI410A) + 
PDF  

  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna  
 FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A  

- förfarande 4000  
- förvaringsplats B (tillfälligt lager)  
- lagerkod (EORI+3+2)  
- dataelement som hänför sig till beräkning vid import  
- konserverad svamp  
- annan kvantitet (avrunnen nettovikt)  
- skatteberäkningsmängd 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
FI414A Begäran om ogiltigförklaring: 

- orsak till begäran om ogiltigförklaring: dubbeldeklaration 
 

7.3.1.2 Testfall 2 

Standardtulldeklaration för import, angivande av skatteberäkningsmängd, samt begäran 
om ogiltigförklaring (Tullen avvisar kundens begäran). Testfallet har genomförts med 
lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande 
PDFfiler. 
 

Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration   
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A)  

  



Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI414A Begäran om ogiltigförklaring  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om registrering (FI426A)   

begäran om tilläggsutredning (FI452A) +PDF  
(hörandeförfarandet inleds)  

FI439A Fritt formulerad kontakt (kunden ber 
om mera tid för avgivande av bemötande)   
  

meddelande om registrering (FI426A)   

Tullens anmälan till kunden (FI470A) + PDF 
(Tullen godkänner)   

FI453A svar på begäran om 
tilläggsutredning 
 

 meddelande om registrering (FI426A)  
 meddelande om avslag på begäran om 
ogiltigförklaring (FI448A) +PDF 
meddelande om frigörande (FI429A) +PDF 
 förtullningsmeddelande (FI468A) +PDF 

 
Uppgifter som ska anges i deklarationerna  
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 
 

- förfarande 4071 
- varans förvaringsplats B (tillfälligt lager) 
- lagerkod (EORI+3+2) 
- köpare 
- nötkött 
- lägre momssats Q227 (nationell tilläggskod) 
- skatteberäkningsmängd 190 DTN 100 g 
- bifogat dokument Y929 
- bifogat dokument N 934, tullvärdedeklarationens uppgifter (värde över 

20 000 euro) 
- värderingsindikatorer 0000 
- post att tilläggas 
- FIXXX Gränskontroll utförd i Tyskland 
- containrar 
- tidigare dokument UTU tullagring 
- kod för ytterligare uppgifter FICON 

 
FI414A Begäran om ogiltigförklaring: 

- orsak till begäran om ogiltigförklaring: dubbeldeklaration, ersättande MRN 
20FIU00000000392R2 

 



7.3.1.3 Testfall 3 

Standardtulldeklaration för import, begäran om tilläggsutredning och svar på begäran om 
tilläggsutredning samt felmeddelande och svar på felmeddelandet på begärt sätt. 
Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda 
meddelanden med tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik  

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

begäran om tilläggsutredning (FI452) + PDF  

FI453A Svar på begäran om 
tilläggsutredning 

  

meddelande om registrering (FI426A) 
 
felmeddelande (FI444A) + PDF  

FI413A Begäran om korrigering  Bruttovikt 
780 -> 800 
  

meddelande om registrering (FI426A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 
 

- förfarande 4000 
- avsändningsland CN 
- ursprungsland CN 
- säljare 
- armbandsur 
- bifogat dokument Y932 
- leveransvillkor UN/LOCODE 
- TARIC-tilläggsnummer C382 
- post att tilläggas (justering av värde) 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
- bifogat dokument D008, godkänd exportörs faktura 
- kod för ytterligare uppgifter FICON 
- bifogat dokument Y923 
- bifogat dokument D008, godkänd exportörs faktura 
- sekundär värdebestämning 



 
Uppgifter som ska anges (FI413A): 

- bruttovikt 
 

7.3.1.4 Testfall 4 

Standardtulldeklaration för import, inlämnad på förhand, kundinitierad begäran om 
korrigering (Tullen avvisar den första begäran). Testfallet har genomförts med lyckat 
resultat, när kunden mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration som lämnas in 
på förhand  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om registrering (FI426A)  

FI413A Kundinitierad begäran om korrigering  
 
  

meddelande om avslag (FI416A)  

FI413A Kundinitierad begäran om korrigering 
   

meddelande om registrering (FI426A) 

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, inlämnad på förhand, deklarationstyp IM/D 

- förfarande 4000 
- förvaringsplats C (plats som anvisats av Tullen) 
- indirekt ombudskap 
- kod för ytterligare förfarande C13 
- vetenskapligt instrument 
- två varuposter med olika valutaslag 
- förpackningarna angivna på den ena varuposten, antalet förpackningar på 

den andra varuposten 0 
- kod för ytterligare uppgifter FICON 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
FI413A Första kundinitierade begäran om korrigering  

- bruttovikten på första varuposten 120 kgm 



- typ av förvaringsplats A -> Avslag FI416A 
 
FI413A Andra kundinitierade begäran om korrigering 

- bruttovikten på första varuposten 120 kgm 
- förvaringsplats C 
- ta bort FICON-kod 

 
7.3.1.5 Testfall 5 

Standardtulldeklaration för import, begäran om kvottilldelning (en del av kvottilldelning 
godkänns, en del inte). Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit 
nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik  

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  
meddelande om ändring (FI403A) + PDF 
 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 
 

- direkt ombudskap med garantens ansvar, kod för ytterligare uppgifter 
FITAK 

- förfarande 4000 
- lägre momssats Q227 
- kvotmängd (skatteberäkningsmängd) 
- kvotens löpnummer 
- kod för förmånsbehandling 320 (förmånstullkvot) 
- LIS-nummer 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 

7.3.1.6 Testfall 6 

Standardtulldeklaration för import, frukt och grönsaker, angivande av tilläggskoder 
Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda 
meddelanden med tillhörande PDF-filer.  
 
Meddelandetrafik  



Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 4000 
- lägre momssats Q227 
- kod för ytterligare förfarande E01 
- värdebestämningsmetod 4 
- 5RKE (Sundhetscertifikat, äpple) 
- bifogat dokument Y929, identifikation N/A 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
- konsumentskyddets förhandsförfrågan, information: FIXXX Inga åtgärder, 

M.Mallikas, referens 2020-00101 
 

7.3.1.7 Testfall 7 

Standardtulldeklaration för import, rom, angivande av skatteberäkningsmängd. Testfallet 
har genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda meddelanden 
med tillhörande PDF-filer.  
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen) 

 

meddelande om godtagande (FI428A) 

begäran om tilläggsutredning (FI452) + PDF 

meddelande om statusändring FI905A 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 4000 
- rom 
- skatteberäkningsmängd 
- extra mängd 



- nationella tilläggskoder 
- kod för ytterligare uppgifter FICON 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

  
7.3.1.8 Testfall 8A 

Import över skattegränsen, flyttbil. Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när 
kunden mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna  
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp CO/A 

- förfarande 4000 
- kod för ytterligare förfarande C01 (flyttbil) 
- varukod ska anges  
- importör: privatperson  
- inga prisuppgifter  
- bifogat dokument 3EHS  
- kod för ytterligare förfarande F15 
- kod för ytterligare uppgifter FIXBC, fordonets tillverkningsnummer 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
7.3.2 Testfall som testas manuellt 

Dessa beskrivningar stöder den testuppgift som getts på SAD-blanketten. Innan 
kundtestningen inleds skickar Tullens kundtestare testfallens SAD-blanketter till företaget. 

7.3.2.1 Testfall 8B 

Import över skattegränsen, begagnad bil. Testfallet har genomförts med lyckat resultat, 
när kunden mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik 



Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration   
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A)  

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF  

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna  
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp CO/A  

- typ av deklaration CO/A  
- förfarande 4000  
- ytterligare förfarande 680 
- importör: företag  
- kod för ytterligare förfarande F15  
- kod för ytterligare uppgifter, fordonets tillverkningsnummer  
- varukod med sex siffrors noggrannhet 870390 
- kod för ytterligare uppgifter FIAXM 
- kod för ytterligare uppgifter FIBEG + årsmodell 
- kod för ytterligare uppgifter FIEUP 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

  

7.3.2.2 Testfall 9 

Standardtulldeklaration för import, deklarationen innehåller flera varuposter som 
omfattas av åtgärder. Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit 
nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

begäran om tilläggsutredning (FI452A) + PDF   

FI453 Svar på begäran om 
tilläggsutredning(bilagan skickas med  

 meddelande om registrering (FI426A) 

Tullens anmälan om kontroll (FI450A) + PDF 
meddelande om tillstånd till befordran 
(FI445A) +PDF 



Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

 meddelande om ogiltigförklaring (FI410A) 
+ PDF (den ursprungliga deklarationen 
ogiltigförklaras) 

FI415A Uppdelad standardtulldeklaration (1:a 
varuposten, på vilken prover tas) 

 

  

  

FI453A Svar på begäran om  
tilläggsutredning( bemötande vid hörande)  

  

meddelande om godtagande (FI428A) 

begäran om tilläggsutredning (FI452A) +PDF 
(hörandeförfarandet inleds) 

meddelande om registrering (FI426A) 

beslut om att förvägra frigörandet (FI451A) + 
PDF  

FI415A Uppdelad standardtulldeklaration (2:a 
och 3:e varuposten, inga prover)  

 

  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna  
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 4000  
- kod för ytterligare uppgifter FICON 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
FI415A Uppdelad standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A x 2 (deldeklarationer) 

- förfarande 4000 
- kod för ytterligare uppgifter FICON, deklaration för varor på varupost 1 
- kod för ytterligare uppgifter FIJAE (hänvisning till den ursprungliga 

deklarationen) 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
- prover tas på varor i den ena deklarationen och varorna i den andra 

deklarationen frigörs för övergång till fri omsättning 
 

7.3.2.3 Testfall 10 

Förädling med ursprungsintyg. Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden 
mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 



Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF 
 meddelande om frigörande från lager (FI419A), 
om tillhör aktören 

 
Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 6122 
- transaktionens art 60 
- bifogat dokument N380 x 2 
- bifogat dokument N325 
- bifogat dokument C660 
-  bifogat dokument N954 
- bifogat dokument N934 
- bifogat dokument C710 INF 
- AE tillagt material 
- AK frakt 
- 80 avvikande momsgrund 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 

7.3.2.4 Testfall 11 

Importtulldeklaration för varor som återinförs (returvaror). Testfallet har genomförts med 
lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-
filer. 

Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 4010 



- kod för ytterligare förfarande F01 
- transaktionens art 21 
- återinförda varor 
- justering av värde 
- leveransvillkor XXX (ej Incoterms) 
- bifogat dokument N830 
- bifogat dokument N380 
- bifogat dokument N325 
- bifogat dokument 4PAS Utredning om returvaror 
- ytterligare uppgift FIXXX, värde enligt proformafakturan 
- transportsätt vid gränspassagen 5 (postförsändelser)( transportmedlets 

identitet anges inte)  
- transportsätt inrikes 5 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
7.3.2.5 Testfall 12 

Återimport av temporärt exporterade varor. Testfallet har genomförts med lyckat resultat, 
när kunden mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 

Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 6121 
- kod för ytterligare förfarande 999 
- transaktionens art 51 
- justering av värde 
- bifogat dokument C019 OPO Tillstånd till användning av förfarandet för 

passiv förädling FIOPOL11050 
- bifogat dokument N380  
- bifogat dokument C660 exportdeklaration  
- bifogat dokument N830 exportdeklaration  
- bifogat dokument C710 INF 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
- AE Värdet på exporterat material 13360,94 euro 
- 1H Exportfrakt 1209,00 euro 



- 1J Importfrakt 227,48 euro 
 

7.3.2.6 Testfall 13 

Importtulldeklaration, vin. Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden 
mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 

Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 4500  
- kod för ytterligare förfarande F06, 
- vin  
- skatteberäkningsmängd 12.96 HTL 
- FIXFC och förklaring W200 
- FIXFA och förklaring FI11223349E00  
- bifogat dokument N380  
- bifogat dokument C652 
- bifogat dokument N929 N/A 
- Lager FI0319935-000001 typ V (kan också vara kundens) 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
7.3.2.7 Testfall 14 

Importtulldeklaration, frigörande för övergång till fri omsättning och för konsumtion av 
varor som utförs till ett annat medlemsland (moms betalas i det slutliga 
bestämmelsemedlemslandet). Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden 
mottagit nedannämnda meddelanden med tillhörande PDF-filer. 

Meddelandetrafik 



Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp IM/A 

- förfarande 4200kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
- ytterligare skatterelaterad referensuppgift, rollkod FR2 

 
7.4. Nationella skattegränsdeklarationer 
 

7.4.1. Testfall som testas manuellt  

Obs! Testfallen 1–4 kan ännu inte testas. 
 

7.4.1.1. Testfall 1 

Standardskattegränsdeklaration för import, momsregistrerad aktör. Begäran om 
ogiltigförklaring på kundens initiativ. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande Svarsmeddelande 

FI415A Standardtulldeklaration  

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 
 
 

FI414A Begäran om ogiltigförklaring 

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 

meddelande om godtagande (FI428A) 
 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF  
 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF 

meddelande om registrering (FI426A) 

meddelande om ogiltigförklaring (FI410A) 
+ PDF 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp CO/A 

- förfarande 4000 
- ytterligare förfarande 615 
- fakturerat pris och valutaslag på varupost 
- exportör 
- importör 
- bifogat dokument, typ och identifierare  
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 



 
FI414A Begäran om ogiltigförklaring: 

- Orsak till begäran om ogiltigförklaring: dubbeldeklaration 
 

7.4.1.2. Testfall 2 

Standardskattegränsdeklaration för import (FI415A), momsregistrerad aktör. Ändring 
begärs (som värde 15500.00 EUR för första varuposten) efter frigörandet med en fritt 
formulerad kontakt (FI439A). Tullen skickar en begäran om tilläggsutredning (FI452A) och 
begär fakturan som bilaga. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande Svarsmeddelande 

FI415A Standardtulldeklaration  

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 
 
 

FI439A Fritt formulerad kontakt  

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 

FI453A Svar på begäran om 
tilläggsutredning 

 

 

meddelande om godtagande (FI428A) 
 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 
 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF 

meddelande om registrering (FI426A) 

begäran om tilläggsutredning (FI452) + PDF 

 

meddelande om registrering (FI426A) 

meddelande om ändring (FI403A) + PDF 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp CO/A  

- förfarande 4000 
- ytterligare förfarande 615 
- fakturerat pris och valutaslag på den första varuposten 20000.00 euro 
och på den andra varuposten 10000.00 i den första deklarationen 
- exportör 
- importör 
- bifogat dokument, typ och identifierare  
- två varuposter  
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
FI439A Fritt formulerad kontakt 

- Begäran om ändring efter frigörandet 
 



7.4.1.3. Testfall 3 

Standardskattegränsdeklaration för import (FI415A), momsregistrerad aktör. Tullen 
upptäcker ett fel och ber kunden kontrollera om det fakturerade totalbeloppet och 
valutaslaget (1055500.00 EUR) är korrekta. Tullen skickar ett felmeddelande och kunden 
begär korrigering. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande Svarsmeddelande 

FI415A Standardtulldeklaration  

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 

FI413A Begäran om korrigering  

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 
 

 

meddelande om godtagande (FI428A) 

felmeddelande (FI444A) + PDF 

 

meddelande om registrering (FI426A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF  
 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF 

 
 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp CO/A  

- förfarande 4000 
- ytterligare förfarande 615 
- fakturerat pris och valutaslag på varupost  
- exportör 
- importör 
- bifogat dokument, typ och identifierare  
- kod för ytterligare uppgifter FICON 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
FI413A Begäran om korrigering:  

- Fakturerat totalbelopp -> 10500 
 

7.4.1.4. Testfall 4 

Standardskattegränsdeklaration för import (FI415A), momsregistrerad aktör. Varorna 
kontrolleras och frigörandet förvägras (FI450A och FI451A) 
 
Meddelandetrafik 



Kundens meddelande Svarsmeddelande 

FI415A Standardtulldeklaration  

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 
 
 

FI453A Svar på begäran om 
tilläggsutredning 

(bemötande vid hörande) 

 
 

 

meddelande om godtagande (FI428A) 

tullens anmälan om kontroll (FI450A) + 
PDF 

begäran om tilläggsutredning (FI452A) 
+PDF (hörandeförfarande inleds) 

meddelande om registrering (FI426A) 

beslut om att förvägra frigörandet (FI451A) 
+ PDF 

 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp CO/A  

- förfarande 4000 
- ytterligare förfarande 615 
- fakturerat pris och valutaslag på varupost 
- exportör 
- importör 
- bifogat dokument, typ och identifierare  
- kod för ytterligare uppgifter FICON  
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
7.4.1.5. Testfall 5 

Standardskattegränsdeklaration för import (FI415A), standardfall, icke-momsregistrerad 
aktör. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande Svarsmeddelande 

FI415A Standardtulldeklaration  

(uppgifterna som krävs finns angivna 
under tabellen) 

 
 
 

 

meddelande om godtagande (FI428A) 
 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF  
 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF 

 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI415A Standardtulldeklaration, deklarationstyp CO/A 

- förfarande 4000 
- ytterligare förfarande 615 
- <n1:ElectedEntry>2020-11-16</n1:ElectedEntry> Innevarande dag 
- fakturerat pris och valutaslag på varupost 



 
7.5 Deklarationer för varor av lågt värde 

7.5.1 Automatiserade testfall 

7.5.1.1 Testfall 15 

Tulldeklaration för varor av lågt värde (H7), inlämnad på förhand. Testfallet har 
genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda meddelanden med 
tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI485A Tulldeklaration för varor av lågt 
värde  
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om registrering (FI426A) 

meddelande om godtagande (FI428A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  
Uppgifter som ska anges i deklarationerna  
FI485A Tulldeklaration för varor av lågt värde  

- typ av tilläggsdeklaration D 
- inrikes transportsätt 3 
- inget tidigare dokument  
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF  

 
7.5.1.2 Testfall 16 

Deklaration för varor av lågt värde (H7), angivande av ytterligare skatterelaterad 
referensuppgift  och testande av kundinitierad begäran om korrigering. Testfallet har 
genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda meddelanden med 
tillhörande PDF-filer. 
 
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI485A Tulldeklaration för varor av lågt 
värde 
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om godtagande (FI428A) 

  



Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI483A Begäran om korrigering av 
tulldeklaration för varor av lågt värde 
(uppgifterna som krävs  finns angivna under 
tabellen)  

meddelande om registrering (FI426A) 

meddelande om frigörande (FI429A) + PDF 

förtullningsmeddelande (FI468A) + PDF  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 
FI485A Tulldeklaration för varor av lågt värde 

- typ av tilläggsdeklaration A  
- varupostens bruttovikt 1 
- ytterligare skatterelaterad referensuppgift 
- kod för ytterligare uppgifter FICON 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

  
FI483A Begäran om korrigering av tulldeklaration för varor av lågt värde 

- typ av tilläggsdeklaration A 
- kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
- ytterligare skatterelaterad referensuppgift 
- bruttovikten korrigeras (1->2) 

 
7.6 Meddelande om frigörande från lager och  meddelande om tillstånd till befordran 
från lager  

7.6.1 Manuellt testfall 

7.6.1.1 Testfall 17 

Standardtulldeklaration för import som kundtestaren skickar till testmiljön. Efter 
frigörandet av deklarationen för förfarandet skickas kunden ett meddelande om 
frigörande från lager och  ett meddelande om tillstånd till befordran från lager. 
Testfallet har genomförts med lyckat resultat, när kunden mottagit nedannämnda 
meddelanden. 
  
Meddelandetrafik 

Kundens meddelande  Svarsmeddelande  

FI415A Standardtulldeklaration  

(kundtestaren skickar till testmiljön)   

meddelande om frigörande från lager (FI419A) 

meddelande om tillstånd till befordran från lager  
(FI420A)  

 



8 MERA INFORMATION 
• Frågor om ansökan att bli importkund kan skickas till adressen 

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi och frågor om kundtestning kan skickas till 
adressen UTUtesti@tulli.fi   

• Testmiljöns adress: https://ws-customertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange  

• Produktionsmiljöns adress: https://ws.tulli.fi/services/DirectMessageExchange  

https://ws-customertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange
https://ws-customertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange
https://ws-customertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange
https://ws-customertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange
https://ws.tulli.fi/services/DirectMessageExchange
https://ws.tulli.fi/services/DirectMessageExchange
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