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1 TERMER 

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

Tjänsteleverantör 
Ett företag som för meddelandedeklarantens räkning konverterar meddelanden till rätt 
elektroniskt dataformat, genererar deklarantens meddelanden (och förser dem med XML-
signatur) 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 en 
tjänsteleverantör för generering och förmedling av meddelanden. Deklaranter och deras 
ombud kan ansöka om status som meddelandedeklarant.  

Deklarant 
Deklaranten ansvarar för deklarationens riktighet. Deklaranten ska vara EORI-registrerad. 
Tullen har tilldelat identifieringsnummer för verksamhetsställen till sina registrerade 
kunder. Företaget kan kontrollera identifieringsnumren för sina verksamhetsställen i 
tjänsten ”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 
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godtagbart sätt får kunden ett beslut om registrering för direkt meddelandedeklarering 
med Tullen och kan därefter skicka meddelanden till Tullens system.  

Teknisk testning 
Vid testningen 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 
testfallet, 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.  

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.  

DEKLARATIONER FÖR TILLFÄLLIG LAGRING 
Deklarationerna för tillfällig lagring omfattar de deklarationer för tillfällig lagring som 
transportföretagen ansvarar för och inger till UTU-systemet, samt tillhörande anmälningar 
om varors ankomst, och de anmälningar om lossningsresultat och befordran av varor i 
tillfällig lagring som innehavare av tillfälliga lager inger. 
 
2 DEKLARERINGSKANAL 

Vid meddelandedeklarering till UTU kan endast direkt meddelandedeklarering användas. 
Vid direkt meddelandedeklarering skickar meddelandedeklaranten meddelanden i XML-
format till Tullen via ett gränssnitt i ett offentligt nätverk.   
  
3 ANSÖKAN OM ATT BLI MEDDELANDEDEKLARANT 

3.1 Förutsättningar för meddelandedeklarering 

• Företaget måste ha ett EORI-nummer.  

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

• Företaget har bekantat sig med specifikationerna för meddelandedeklareringen vid 
införsel, dvs. med Meddelandebeskrivningarna för deklarationerna för tillfällig 
lagring och anmälningarna av varors ankomst. Tullen publicerar 
meddelandebeskrivningarna på sin webbplats. Företaget har också tagit del av 
”Introduktion till meddelandetrafik med Tullen”.  

• Företagets anställda som upprättar deklarationer för tillfällig lagring vet hur man 
skickar deklarationsmeddelanden för tillfällig lagring. Anställda som upprättar 
elektroniska deklarationer för tillfällig lagring bör delta i testningen i så stor 
omfattning som möjligt.  

https://tulli.fi/sv/foretag/inforsel-och-utforsel/summarisk-deklaration
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Entry1plus/sv/
https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Entry1plus/sv/
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/documents/2912305/4311978/introduktion-till-meddelandetrafik-med-tullen/43030be8-cab4-4ae2-91f7-fbf9e8f7b8c0/introduktion-till-meddelandetrafik-med-tullen.pdf
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• Företaget har tillgång till en programvara 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 företaget 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 
befolkningsdata.  

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 XML-
signaturens certifikat.  

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

o Mera information om skaffande av certifikat: Direkt meddelandedeklarering 
med Tullen: Teknisk guide och mera information om hur man ansöker om att 
bli meddelandekund.  

• 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 och 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”.  

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 i form av ett videomöte på distans eller ett personligt möte 
hos företaget eller Tullen. Vid företagsrådgivningen behandlas bl.a. följande:  

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/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/Direkt+meddelandedeklarering+med+Tullen+-+Teknisk+guide+(1).pdf/0d3e0bf4-9c6d-bc09-0c26-a46fce7206fb/Direkt+meddelandedeklarering+med+Tullen+-+Teknisk+guide+(1).pdf?t=1641562176289
https://tulli.fi/documents/2912305/4311978/Direkt+meddelandedeklarering+med+Tullen+-+Teknisk+guide+(1).pdf/0d3e0bf4-9c6d-bc09-0c26-a46fce7206fb/Direkt+meddelandedeklarering+med+Tullen+-+Teknisk+guide+(1).pdf?t=1641562176289
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
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- Meddelandetrafiken: vilka meddelanden företaget måste kunna skicka och ta emot.  
- Meddelandenas datainnehåll: vilka uppgifter man ska 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 från företaget med expertis inom både meddelandetrafik 
och deklarering vid ankomst och tillfällig lagring deltar i mötet.  
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 första delen av 
meddelandedeklarantens specificerande händelsekod (case identification), som används i 
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 INFÖRSELDEKLARATIONER DVS. DEKLARATIONER FÖR 
TILLFÄLLIG LAGRING OCH ÖVRIGA DÄRTILL HÖRANDE 
DEKLARATIONSMEDDELANDEN 

Målet med testningen är att meddelandedeklaranten kan skicka så felfria meddelanden 
som möjligt när deklaranten börjat använda tjänsten. Under testningen skickar 
meddelandedeklaranten deklarationsmeddelanden för tillfällig lagring med olika innehåll 
(t.ex. ursprunglig, korrigerad), på vilka Tullen svarar med svarsmeddelanden (registrering, 
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 
själv bygger upp och förmedlar meddelanden. Programvaruhusen och 
tjänsteleverantörerna ska testa alla testfall, och meddelandedeklaranterna som använder 
eget servercertifikat ska testa några 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 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 program i produktionsmiljön tänker använda sådana 
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automatiserade funktioner som inte kommer fram under kundtestningen ska företaget 
informera kundtestaren om dessa. Företaget måste reservera tillräckligt med resurser för 
att kunna genomföra testningen enligt den överenskomna tidtabellen. 
5.1 Faserna och tidtabellen för testningen av direkt meddelandedeklarering vid 
tillfällig lagring 

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 deklarationerna för tillfällig lagring, 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 separat meddelande om Tullens svarsmeddelanden som kan hämtas. 
Meddelandenotifikationstjänsten testas med ett testfall. Meddelandenotifikationstjänsten 
testas 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 testfallen. 
 
5.1.2 Testning med testningstjänsten för meddelandedeklarering 

Största delen av deklarationerna för tillfällig lagring testas med testningstjänsten för 
meddelandedeklarering (testningsautomationstjänsten). 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 behandla svarsmeddelanden från Tullen. Om meddelandedeklaranten 
skickar ett felfritt meddelande, svarar Tullens system automatiskt med ett meddelande om 
registrering. Om meddelandet är felaktigt skickar Tullens system automatiskt ett 
meddelande om avslag eller ett felmeddelande. 
 
Meddelanden som meddelandedeklaranter skickar genomgår en schemavalidering. Om 
ett meddelande som skickats av kunden strider mot schemat, skickar Tullen deklaranten 
ett schemafel på basis av vilket meddelandet ska korrigeras. Därför rekommenderar 
Tullen att meddelandedeklaranterna gör en schemavalidering innan de skickar 
deklarationer till Tullens system.  
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Testningstjänsten utför automatiskt de åtgärder som Tullens kundtestare skulle göra 
manuellt. Till slut 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 1–11 som Tullen gjort för deklarationer för 
tillfällig lagring samt fem testfall för deklarationer som gäller befordran av varor i 
tillfällig lagring. Varje testfall innehåller anvisningar om de uppgifter som ska 
anges samt de åtgärder som testaren ska vidta. Testfallen öppnas i 
testningstjänsten på en PDF-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 testningen  

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 en länk för inloggning i tjänsten 
finns på Tullens webbplats. 
  

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

5.1.3 Manuell testning för innehavare av tillfälligt lager 

•    Svarsmeddelandena för innehavare av tillfälligt lager testas manuellt enligt en 
separat anvisning endast om innehavaren av det tillfälliga lagret vill testa 
mottagandet av meddelande FI319 och övriga därtill hörande meddelanden.  

• Kundtestaren skickar testanvisningarna för testfallen till företaget. Kundtestaren 
kontrollerar i Kundregistret att kunden är en TSD-kund och att kunden har ett 
tillfälligt lager i kundtestmiljön. Kundtestaren genererar ett meddelande för tillfällig 
lagring där kundens lager ingår. 

• Tullens kundtestare skickar svarsmeddelandena enligt testfallet och kontrollerar att 
innehavaren av det tillfälliga lagret får dem. Om kunden vill testa anmälan om 
lossningsresultat FI364, skickar denne meddelandet i samband med test 1.  
 

https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/testning
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/testning
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• Skicka ett meddelande enligt kundtestarens anvisningar till Tullens system och 
meddela detta per e-post till Tullens kundtestare.  

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

• 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.  

 

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 vara ’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. 
 
Företagen ska beakta att de nya deklarationerna delvis ersätter deklarationer som för 
tillfället inges till AREX: deklaration IE344 och därtill hörande anmälan om uppvisande 
IE347, samt anmälan om lossningsresultat IE044 som inges för varorna i dessa 
deklarationer. 
Följande deklarationer inges till AREX-systemet även framöver: summarisk 
införseldeklaration IE315 och därtill hörande anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) 
samt anmälningar om lossningsresultat IE044, och alla andra meddelanden som hör till 
dessa. 
  

mailto:UTUtesti@tulli.fi
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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 problemen 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 Allmänna anvisningar för testfallen 

Fyll i deklarationerna för tillfällig lagring på följande sätt: 
 

- 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 här uppgifterna för 
”Huolintatesti Oy FI5342687-3000”.  

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

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

- Avsändare: Ange avsändaren av varan i testfallet (namn, adressuppgifter och typ) 
- Mottagare: Ange mottagaren av varan i testfallet (namn, adressuppgifter och typ) 

 

I de testfall som utarbetats av Tullen finns endast de uppgifter angivna som gäller 
ifrågavarande deklaration för tillfällig lagring, och dessa uppgifter ska förmedlas 
oförändrade i meddelandena. Företaget som utför testningen ska uppge sig själv i 
uppgifterna om aktören. I meddelandet måste man också ange de övriga uppgifter som 
krävs enligt meddelandebeskrivningarna. Kunden ska ange FIPDF i alla fall där en PDF 
genereras, så att kunden kan bekräfta att de erhållits i testautomationen.  

https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/reservforfaranden
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/reservforfaranden
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/reservforfaranden
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/reservforfaranden
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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 1–11 för tillfällig lagring och testfallen 1–5 för befordran mellan tillfälliga lager.   

• 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 skickas 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.  

7.3 Testfallen för tillfällig lagring 

Testfallen är utkast, ändringar är möjliga. Ni får de slutgiltiga testfallen innan testningen 
börjar.  

   
7.3.1 Automatiserade testfall för tillfällig lagring 

Dessa beskrivningar stöder det testfall som getts på PDF-blanketten. 

Aktörer inom sjö- och flygtrafiken anger egna transportuppgifter och dokument för testfallen 
1–7. Dessa uppgifter kontrolleras inte i testautomationen. Alternativa uppgifter är markerade 
med blått. Automatens kontroller är markerade med rött. 

Fallen 8 och 10 är för aktörer inom sjötrafiken och fallen 9 och 11 för aktörer inom 
flygtrafiken. Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna testar även dessa.  
 

7.3.1.1 Testfall 1 

Deklaration för tillfällig lagring för varor som anlänt och lossats i ett tillfälligt lager (FI337). 
Tullen skickar en begäran om tilläggsutredning (FI352) och begär dokument. Kunden 
begär om tilläggstid med en fritt formulerad kontakt (FI339), och Tullen beviljar 
tilläggstiden med Tullens anmälan (FI370). Därefter skickar kunden bilagorna till Tullen 
och svarar på begäran om tilläggsutredning med ett svarsmeddelande (FI353) och 
anmäler till slut varornas ankomst (FI332). Testfallet har genomförts med lyckat resultat 
när kunden mottagit nedanstående meddelanden. 
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Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)   meddelande om registrering (FI326)  

 meddelande om begäran om 
tilläggsutredning (FI352+PDF) 

FI339 Fritt formulerad kontakt  
 
 
 
(Kunden skickar bilagorna) 
FI353 svar på begäran om 
tilläggsutredning  
(begärans korrelation för meddelande 
FI352, bilagans referens) 
FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 meddelandet Tullens anmälan 
(FI370+PDF)  

 

 

 meddelande om registrering (FI326) 

 

 meddelande om registrering (FI326) 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o avsändare BMW Company (namn, adressuppgifter och typ) 
o mottagare Autojobbari Oy (namn, adressuppgifter och typ) 

 
Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 

o referens TESTI1IAT 
o lastningsplats DE Port of Hamburg / DE BER 
o beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o transportdokument huvudkonossement N704 och nummer 12345 eller 

     huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 eller 
                  typ 40 och identifieringsnummer AY1234 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o containrar: TRLU233456-7 och AKE12345AY 

  
Transportdokument på undernivå 
Deklarationsparti 
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o bruttovikt 1000 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller 
     flygfraktsedel N740 och nummer 12345 

 
Varupost 1 
o varukod 870340  
o varubeskrivning Bil 
o förpackningstyp NE 
o förpackningarnas märken ”inga märken” 
o antal förpackningar 1 
 
Kunden skickar en fritt formulerad kontakt med meddelande FI339 för att begära tilläggstid 
för inlämning av dokument: 

• MRN för FI337 
• kod 003 Begäran om förlängning av tidsfrist  

 
Kunden skickar bilagan till DM i enlighet med modellmeddelandet och svarar med 
meddelandet FI353, svar på begäran om tilläggsutredning: 

• MRN för FI337 
• begärans korrelation för meddelande FI352  
• bilagans referens i LiituResponseMessage 

 
 

FI332 Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  

o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  
 
Deklarationsparti 
o referens TESTI1IAT 
o transportuppgifter typ av identifierare fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 

9876541 eller 40 och identifieringsnummer AY1234 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o Anmälningstullkontor FI009800 hamn eller FI015300 flygplats 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst 
o FIPNN och 0/652345 sjötrafik, anges inte vid flygtrafik 

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts  
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller 

huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
 
 
7.3.1.2 Testfall 2  

Deklaration tillfällig lagring för varor som anlänt eller lossats i ett tillfälligt lager (FI337), 
begäran om korrigering av deklaration för tillfällig lagring på kundens initiativ (FI338); 
Tullen avslår den första begäran och kunden skickar en anmälan av varors ankomst 
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(FI332). Tullen kontrollerar varorna och skickar Tullens anmälan om kontroll (FI350) och 
meddelandet införsel av varorna tillåten (FI329). Testfallet har genomförts med lyckat 
resultat när kunden mottagit nedanstående meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)  
FI338 begäran om korrigering av 
deklaration för tillfällig lagring (avslås, typ 
av förvaringsplats B + adress)  
FI338 begäran om korrigering av 
deklaration för tillfällig lagring (godtas)  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

 meddelande om avslag (FI316)  

 meddelande om registrering (FI326) 

FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  
 
 

 meddelande om registrering (FI326)  
 
 tullens anmälan om kontroll (FI350)  
 meddelandet införsel av varorna tillåten 
(FI329) 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o avsändare FR Chemical Ltd (namn, adressuppgifter och typ) 
o mottagare Suomen Kemikaali Oy (namn, adressuppgifter och typ) 
 

Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 

o referens TESTI2IAT 
o transportdokument konossement N705 nummer 12345 eller 
                  huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
o lastningsplats FR Port of Marseille eller FR CDG 
o transportuppgifter typ 11, namn Hercules eller typ av identifierare 41 och 

identifieringsnummer OH-QAA 
o typ av förvaringsplats A och gatuadress  
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o kod för ytterligare uppgifter FIOSP 

 
 
Transportdokument på undernivå 1 
Deklarationsparti 
o bruttovikt 1600 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller  
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     flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
Varupost 
o varukod 382499 
o varubeskrivning Kemiska bindemedel 
o förpackningstyp BI 
o antal förpackningar 125 
o förpackningarnas märken B1 
o UNDG 1750 
 
 
FI338 Begäran om korrigering av deklaration för tillfällig lagring avslås 

o MRN för deklarationen för tillfällig lagring som ska korrigeras  
o datum och tid för korrigeringen 
o orsak till korrigeringsbegäran 

 
Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 

o typ av förvaringsplats B + adress, leder till avslag 
 
Transportdokument på undernivå 1 
Deklarationsparti 
 

o bruttovikt 1500 kg 
I övrigt anges uppgifterna så som i det ursprungliga meddelandet FI337 
 
FI338 Begäran om korrigering av deklaration för tillfällig lagring 

o MRN för deklarationen för tillfällig lagring som ska korrigeras  
o datum och tid för korrigeringen 
o orsak till korrigeringsbegäran 

 
Deklarationsparti 

o typ av förvaringsplats A + adress, korrekt uppgift 
 
Transportdokument på undernivå 1 
Deklarationsparti 

o bruttovikt 1500 kg 
 
I övrigt anges uppgifterna så som i det ursprungliga meddelandet FI337 
 
FI332 Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  
 
Deklarationsparti   
 
o transportuppgifter typ av identifierare 11 och namn Hercules eller typ av identifierare 40 

och identifieringsnummer AY1234 
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o typ av förvaringsplats A och adress 
o anmälningstullkontor hamn FI009800 eller flygplats FI015300 
o FIOSP 
o kod för ytterligare uppgifter FIPNN och 0/652345, sjötrafik, anges inte vid flygtrafik 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts  
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller  
     flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
 

7.3.1.3 Testfall 3  

Deklaration tillfällig lagring för varor som anlänt eller lossats i ett tillfälligt lager (FI337),  
och en anmälan av varors ankomst (FI332). Tullen kontrollerar varorna och skickar Tullens 
anmälan om kontroll (FI350) och meddelandet införsel av varorna förbjuden (FI351). 
Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

 

FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 Tullens anmälan om kontroll (FI350)  

 införsel av varorna förbjuden (FI351) 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

 
Aktörer 
 
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o avsändare Car Parts Ab  
o mottagare Auto-Osa Oy  
 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o referens Testi3IAT 
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o transportdokument konossement N705 nummer 12345 eller  
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     transportdokument huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 eller typ av 

identifierare 40 och identifieringsnummer AY1234 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 
o lastningsland SE Port of Stockholm eller SE STO 
 
Transportdokument   
Deklarationsparti 
o bruttovikt 8660 kg 
o underkonossement N741 och nummer KL202004031 eller  
     flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
 
Varupost 1 
o varukod 870810 
o varubeskrivning stötfångare 
o förpackningstyp PA 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Buffer 
 

 
FI332 Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  

 
Deklarationsparti 
 
o FIPNN och 0/652345 sjötrafik, anges inte vid flygtrafik  
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 eller  
     typ av identifierare 40 och identifieringsnummer AY1234 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o anmälningstullkontor hamn FI009800 eller flygplats FI015300 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst   

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts  
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004032 eller 

transportdokument huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
 
7.3.1.4 Testfall 4  

Deklaration för tillfällig lagring (FI337), kunden skickar en begäran om ogiltigförklaring 
(FI314) eftersom varorna inte anlänt; och Tullen skickar ett meddelande om 
ogiltigförklaring (FI310). Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit 
nedanstående meddelanden 
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Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)  
FI314 begäran om ogiltigförklaring 
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 meddelande om registrering (FI326)  

 meddelande om ogiltigförklaring (FI310) 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o avsändare Toy Star Company 
o mottagare Suomen Lelutukku Oy 

 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o lastningsplats SE Port of Stockholm eller SE STO 
o referens Testi4IAT 
o FIOSP 
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o transportdokument: huvudkonossement N704 och nummer 12345 eller 
      huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 eller typ 40 och 

identifieringsnummer AY1234 
o typ av förvaringsplats A och tullkontor FI015300 eller FI009800 

 
Transportdokument   
Deklarationsparti 
o bruttovikt 10000 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller  
     flygfraktsedel N740 och nummer 12345 

 
Varupost 1 
o varukod 950300 
o varubeskrivning Dockvagnar 
o förpackningstyp 7B 
o antal förpackningar 3300 
o förpackningarnas märken Dollies  
 
 
FI314 Begäran om ogiltigförklaring 

o MRN för deklarationen för tillfällig lagring som ska ogiltigförklaras  
o datum och tid för begäran om ogiltigförklaring 
o orsak till begäran om ogiltigförklaring: Varorna anländer inte 
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o orsakskod till begäran om ogiltigförklaring: N 
o person som söker ändringen  
o person som inger deklarationen 

 
7.3.1.5 Testfall 5  

Deklaration för tillfällig lagring för varor som anlänt och lossats i ett tillfälligt lager (FI337). 
Kunden skickar en anmälan av varors ankomst (FI332) och därefter en begäran om 
ogiltigförklaring (FI314). Tullen skickar en Tullens anmälan till kunden (FI370) ochett 
beslut om avslag på begäran om ogiltigförklaring (FI348). Testfallet har genomförts med 
lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående meddelanden och PDF-filer. 

Meddelandetrafik  

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)  

FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  

FI314 begäran om ogiltigförklaring, orsak: 
skillnad i bruttovikten, orsakskod M 
 
 

 

 

 

FI364 anmälan om lossningsresultat vid 
tillfällig lagring  

 meddelande om registrering (FI326)  

 meddelande om registrering (FI326)   

 

 meddelande om registrering (FI326)   

 Tullens anmälan till kunden (FI370) 
beslut om avslag på begäran 
omogiltigförklaring (FI348) 

 

 meddelande om registrering (FI326)  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o avsändare Hennes Mauritzio Ltd 
o mottagare Holopaisen Riepu Oy  
 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o lastningsplats DE, Port of Hamburg eller DE HAM 
o referens Testi5IAT 
o beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o transportdokument huvudkonossement N704 och nummer 12345 eller 

huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
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o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 eller 
     typ av identifierare 40 och identifieringsnummer AY1234 
o lagerkod (EORI+3+2) 
o typ av förvaringsplats D och UNLOCODE FIHEL 
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 

 
Transportdokument   
Deklarationsparti 
o bruttovikt 550 kg 
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller 

flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
 

Varupost 1 
o varukod 610461  
o varubeskrivning Byxor 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 100 
o förpackningarnas märken Trousers 
 
 
 
FI332 Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  

 
Deklarationsparti 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 eller 
     typ av identifierare 40 och identifieringsnummer AY1234 
o typ av förvaringsplats D och UNLOCODE FIHEL  
o MRN för tidigare dokument 
o anmälningstullkontor hamn FI009800 eller flygplats FI015300 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o FIPNN och 0/652345 sjötrafik, anges inte vid flygtrafik 

 
 

Leveranspartier vars ankomst anmälts 
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller 

transportdokument flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
 
 
FI314 Begäran om ogiltigförklaring 

o MRN för deklarationen för tillfällig lagring som ska ogiltigförklaras  
o datum och tid för begäran om ogiltigförklaring 
o orsak till begäran om ogiltigförklaring:  
o orsakskod till begäran om ogiltigförklaring: 
o person som söker ändringen  
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o person som inger deklarationen 
 

 

FI364 anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring 

Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  
 

Transportdokument   
Deklarationsparti 
o bruttovikt 400 kg 
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller 

flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
 

Varupost 1 
o varukod 610461  
o varubeskrivning Byxor 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 85 
o förpackningarnas märken Trousers 
 

7.3.1.6 Testfall 6 

Kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst för varor som 
anlänt eller lossats i ett tillfälligt lager (FI335), begäran om korrigering av kombinerad 
deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst på kundens initiativ (FI336); 
Tullen avslår den första begäran. Tullen kontrollerar varorna och skickar Tullens anmälan 
om kontroll (FI350) och meddelandet införsel av varorna tillåten (FI329). Testfallet har 
genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående meddelanden. 

Meddelandetrafik  
 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI335 kombinerad deklaration för tillfällig 
lagring och anmälan av varors ankomst 

Kund A (Transportfirma)  

FI336 begäran om korrigering av 
kombinerad deklaration för tillfällig lagring 
och anmälan av varors ankomst (ange 
lagertyp A)  
FI336 begäran om korrigering av 
kombinerad deklaration för tillfällig lagring 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

 

 meddelande om avslag (FI316)  

 

 meddelande om registrering (FI326)  

 tullens anmälan om kontroll (FI350)  
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Kundmeddelande Svarsmeddelande 

och anmälan av varors ankomst (godtas, 
bruttovikten korrigeras 16000->18000)  

 meddelandet införsel av varorna tillåten 
(FI329) 
 

 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI335 kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst 

Aktörer  

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o avsändare France Food Ltd 
o mottagare Suomen Elintarvike Oy 
 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o faktiskt datum och faktisk tid för anmälan av varornas ankomst 
o referens Testi6IAT  
o lastningsland och -plats FR Port of La Pallice eller FR CDG 
o transportdokument huvudkonossement N704 och nummer 12345 eller 

huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
o Transportuppgifter fartygets IMO 11 och namn Hercules eller  
     typ av identifierare 41 och identifieringsnummer OH-QAA 
o FIPNN och 0/652345 (endast sjötrafik) 
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V  
o container TRLU233456-7 
o container AKE12346AY 
o anmälningstullkontor hamn FI009800 eller flygplats FI015300 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 
 
Transportdokument (Transportdokument på undernivå)  
 
Deklarationsparti 
o bruttovikt 16000 kg 
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller  
flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
 
Varupost 1 
o varukod 040620  
o varubeskrivning Riven ost 
o förpackningstyp EC 
o antal förpackningar 125 
o förpackningarnas märken Emmental  
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FI336 Begäran om korrigering av kombinerad deklaration för tillfällig lagring och 
anmälan av varors ankomst avslås 

I övrigt samma uppgifter som i FI335 förutom 

o datum och tid för korrigeringen  
o orsak till korrigeringsbegäran: Bruttovikt korrigeras 16000 -> 18000 
o bruttovikt 18000 
o lagertyp A 
 
FI336 Begäran om korrigering av kombinerad deklaration för tillfällig lagring och 
anmälan av varors ankomst 

I övrigt samma uppgifter som i FI335 förutom 

o datum och tid för korrigeringen  
o orsak till korrigeringsbegäran: Bruttovikt korrigeras 16000 -> 18000 
o bruttovikt 18000 
 
 
7.3.1.7 Testfall 7 

Kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst för varor som 
anlänt eller lossats i ett tillfälligt lager (FI335); Tullen skickar en begäran om 
tilläggsutredning (FI352) som kunden besvarar (FI353); Tullen kontrollerar försändelsen 
(FI350) och konstaterar att varorna inte får införas till EU-området (FI351). 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI335 kombinerad deklaration för tillfällig 
lagring och anmälan av varors ankomst 
(Kund A transportföretag)  

FI353 svar på begäran om 
tilläggsutredning  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 begäran om tilläggsutredning (FI352) 

 meddelande om registrering (FI326) 

 Tullens anmälan om kontroll (FI350)  

 införsel av varorna förbjuden (FI351)  

Uppgifter som ska anges i deklarationen 

FI335 Kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o avsändare Stockholm Bitumen and Chemical Products Ltd  
o mottagare Suomen Bitumi Oy  

 

Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 
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o faktiskt datum och faktisk tid för anmälan av varornas ankomst 
o referens Testi7IAT  
o transportdokument huvudkonossement N704 och nummer 12345 eller 

huvudflygfraktsedel N741 och nummer 223344 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 eller 

typ 40 och identifieringsnummer AY4567  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o FIPNN och 0/652345 sjötrafik, anges inte vid flygtrafik  
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o anmälningstullkontor hamn FI009800 eller flygplats FI015300 
o lastningsland och -plats SE Port of Stockholm eller SE STO 

 
Transportdokument (Transportdokument på undernivå)  
Deklarationsparti 
 

o bruttovikt 10000 kg 
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 eller  

 flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
 
Varupost 1 

o varukod 310430 
o varubeskrivning Kaliumsulfat 
o CUS-kod 0022298-0 
o förpackningstyp 7B 
o antal förpackningar 3300 
o förpackningarnas märken Sulfates 

 
FI353 Svar på begäran om tilläggsutredning 
 
Kunden svarar på begäran om tilläggsutredning med svarsmeddelandet FI353: 

• MRN för FI335 
• begärans korrelation för meddelande FI352  
• inga bilagor skickas, endast begäran om tilläggsutredning besvaras 

 
 
7.3.1.8 Testfall 8 Sjötrafik 

Deklaration för tillfällig lagring för varor som anlänt och lossats i ett tillfälligt lager och 
anmälan av varors ankomst (FI337, FI332). Testfallet har genomförts med lyckat resultat 
när kunden mottagit nedanstående meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)   meddelande om registrering (FI326) 
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Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

 FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 

 
Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 
 

o beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst 
o referens Testi 8IAT  
o transportdokument huvudkonossement N704 och nummer 12345 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 

  
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 1 
 
Aktörer 

o mottagare Keravan Kello Oy + adress, natur Y 
o avsändare American Clock Ltd + adress, natur Y  

 
Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 1, transportdokument 
KL202004031 

o bruttovikt 500 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 
o ytterligare uppgift FIPRD + beskrivning Arex MRN 21FI000000001939I0 
o lastningsplats US Port of New York 
o UCR 112233 

 
 
Varupost 1 

o varukod 910111 
o varubeskrivning Armbandsur 
o förpackningstyp BX 
o antal förpackningar 2000 
o förpackningarnas märken Rolex 

 
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 2 
 
Aktörer 

o mottagare Tampereen Takomo Oy + adress, natur Y 
o avsändare Zooplus Ag + adress, natur Y  
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Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 2, transportdokument 
KL202004032 

o bruttovikt 350 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004032 
o antal förseglingar 2, förseglingarna på container TRLU233456-7 
o container TRLU233456-7 
o försegling TU343434 
o försegling TU232333 
o container TRIO343434-2 
o kod för ytterligare uppgifter FITAA  
o lastningsplats DE Port of Hamburg 
o UCR 112233 

 
Varupost 1 

o varornas tullstatus C 
o varukod 660191 
o varubeskrivning Paraplyer 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Rain 

 
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 3 
 
Aktörer 

o part som ska underrättas FI0319935-0 001, natur Y 
o avsändare Hot Stuff Ag + adress, natur Y 

  
Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 3, transportdokument 
KL20200403 

o bruttovikt 100 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL20200403  
o kod för ytterligare uppgifter FITAA 
o kod för ytterligare uppgifter 10600 (tilläggskodernas upprepning och innehåll) 
o lastningsplats DE Port of Hamburg 
o identifierare för passivt transportmedel 30 och nummer OHO-987 
o UCR 112233 

 
Varupost 1 

o varornas tullstatus C 
o varukod 701337 
o varubeskrivning Dricksglas 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 15 
o förpackningarnas märken Tableware 

 
FI332 Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  
o person som inger deklarationen 
o deklarant  
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o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  
 
Deklarationsparti 

o referens TESTI8IAT 
o transportuppgifter typ av identifierare fartygets IMO 10 och 

identifieringsnummer 9876541 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o anmälningstullkontor FI009800 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o FIPNN och 0/652345 

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts  

o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337   
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004031 

 
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004032 

 
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL20200403 

 

7.3.1.9 Testfall 9 Flygtrafik  

Deklaration för tillfällig lagring för varor som anlänt och lossats i ett tillfälligt lager och 
anmälan av varors ankomst (FI337, FI332). Testfallet har genomförts med lyckat resultat 
när kunden mottagit nedanstående meddelanden. 

 
Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)   meddelande om registrering (FI326)  

FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
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Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 
o beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst 
o referens Testi9IAT  
o transportdokument huvudflygfraktsedel N741 och nummer 22334455 
o transportuppgifter flygets IATA-nummer 40 och nummer AY1234 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 

  
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 1 
 
Aktörer 

o mottagare Keravan Kello Oy + adress, natur Y 
o avsändare Hansa Clock Ltd + adress, natur Y  

 
Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 1, transportdokument 12345 
o bruttovikt 500 kg 
o flygfraktsedel N740 och nummer 12345 
o lastningsplats DE HAM  
o UCR 112233 

 
Varupost 1 

o varukod 910111 
o varubeskrivning Armbandsur 
o förpackningstyp BX 
o antal förpackningar 2000 
o förpackningarnas märken Rolex 

 
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 2 
 
Aktörer 

o mottagare Tampereen Takomo Oy + adress, natur Y 
o avsändare Zooplus Ag + adress, natur Y  

 
Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 2, transportdokument 67584 
o bruttovikt 350 kg 
o flygfraktsedel N740 och nummer 67584 
o container AKE12345AY 
o container AKE12346AY 
o lastningsplats DE HAM  
o UCR 112233 

 
Varupost 1 

o varukod 660191 
o varubeskrivning Paraplyer 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Rain 

 
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 3 
 



29 

Aktörer   
o mottagare FI0319935-0 001, natur Y 
o avsändare Hot Stuff Ag + adress, natur Y 

 
  
Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 3, transportdokument 
87988676 

o bruttovikt 100 kg 
o flygfraktsedel N740 och nummer 87988676  
o kod för ytterligare uppgifter FIXXX förklaring: muu lisätieto 
o kod för ytterligare uppgifter FIXXX förklaring:muu lisätieto(upprepning testas)  
o lastningsplats DE HAM 
o UCR 223344 

 
Varupost 1 

o varukod 701337 
o varubeskrivning Dricksglas 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 15 
o förpackningarnas märken Tableware 

 
 

FI332A Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  
o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  

 
Deklarationsparti 

o referens TESTI9IAT 
o transportuppgifter flygets IATA-nummer 40 och nummer AY1234 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  

anmälningstullkontor FI015300 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts  
 

o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N740 och nummer 12345 

 
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N740 och nummer 67584 

 
o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument underkonossement N740 och nummer 87988676 
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7.3.1.10 Testfall 10 Sjötrafik 

Deklaration för tillfällig lagring för varor som anlänt och lossats i ett tillfälligt lager och 
anmälan av varors ankomst (FI337, FI332). Kunden skickar en begäran om korrigering av 
anmälan av varors ankomst på kundens initiativ (FI334) med felaktigt tidigare dokument, 
och Tullen avslår begäran (FI316), varefter kunden skickar en ny begäran om korrigering 
(FI334) med korrekta uppgifter och erhåller ett meddelande om registrering (FI326). 
Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)   meddelande om registrering (FI326)  

FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  
 
 

 meddelande om registrering (FI326)  

FI334 begäran om korrigering av anmälan 
av varors ankomst på kundens initiativ 

Transportmedlet korrigeras IMO 9876540 
(felaktigt tidigare dokument 21FIE0000000695XX9) 

FI334 begäran om korrigering av anmälan 
av varors ankomst på kundens initiativ  
IMO 9876540 (tidigare dokument med 
korrekt status från FI337-meddelandet) 

  

 meddelande om avslag (FI316)  

 

 

 meddelande om registrering (FI326)  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o part som ska underrättas FI0319935-0 001, natur Y  
o avsändare Hot Stuff Ag + adress, natur Y 

 
Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 
 

o beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst 
o referens Testi 10IAT  
o transportdokument huvudkonossement N704 och nummer 12345 
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o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876541 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V  
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 
o container TRLU233456-7 

 försegling TU343434 
o container TRIO343434-2 

 försegling TU232333 
o ytterligare uppgift 10600 (part som ska underrättas) 
o ytterligare uppgift FIPRD + förklaring Arex MRN 21FI000000001939I0 
o lastningsplats DE Port of Hamburg 
o UCR 104589 

  
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 1 
 
 
Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 1 
o total bruttovikt 3000 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004032 
o identifierare för passivt transportmedel 30 och nummer OHO-987 

 
Varupost 1 

o varukod 660191 
o varubeskrivning Paraplyer 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Rain 

 
Varupost 2 

o varukod 701337 
o varubeskrivning Dricksglas 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 15 
o förpackningarnas märken Tableware 

 
Varupost 3 

o varukod 910111 
o varubeskrivning Armbandsur 
o förpackningstyp BX 
o antal förpackningar 2000 
o förpackningarnas märken Rolex 

 
Varupost 4 

o varukod 610461 
o varubeskrivning Byxor 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 100 
o förpackningarnas märken Trousers 

 
 
FI332 Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  
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o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  

 
Deklarationsparti 

o referens TESTI10IAT 
o transportuppgifter typ av identifierare fartygets IMO 10 och 

identifieringsnummer 9876541 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o anmälningstullkontor FI009800 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o FIPNN och 0/652345 

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts  

o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337   
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004032 

 
FI334 Begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst AVSLÅS fel tidigare 
dokument 

o datum och tid för begäran om korrigering 
o orsak till korrigeringsbegäran M 
   
Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  
 
Deklarationsparti 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876540 (korrigerad 

uppgift) 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o anmälningstullkontor hamn FI009800  
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o FIPNN och 0/652345  
 
Leveranspartier vars ankomst anmälts 
o MRN för tidigare dokument (ANGE FELAKTIGT 21FIE0000000695XX9) och typ 337  
o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004032 
 

FI334 Begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst REGISTRERAS 

o datum och tid för begäran om korrigering 
o orsak till korrigeringsbegäran M 
 
Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  
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Deklarationsparti 
o transportuppgifter fartygets IMO 10 och identifieringsnummer 9876540 (korrigerad 

uppgift) 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o anmälningstullkontor hamn FI009800  
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o FIPNN och 0/652345   

 
 
Leveranspartier vars ankomst anmälts 
 

o MRN för tidigare dokument (KORREKT MRN för det ursprungliga FI337-
meddelandet) och typ 337  

o transportdokument underkonossement N714 och nummer KL202004032 
 

 
7.3.1.11 Testfall 11 Flygtrafik 

Deklaration för tillfällig lagring för varor som anlänt och lossats i ett tillfälligt lager och 
anmälan av varors ankomst (FI337, FI332). Kunden skickar en begäran om korrigering av 
anmälan av varors ankomst på kundens initiativ (FI334) med felaktigt tidigare dokument, 
och Tullen avslår begäran (FI316), varefter kunden skickar en ny begäran om korrigering 
(FI334) med korrekta uppgifter och erhåller ett meddelande om registrering (FI326). 
Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI337 deklaration för tillfällig lagring (Kund 
A transportföretag)   meddelande om registrering (FI326)  

FI332 anmälan av varors ankomst (Kund A 
transportföretag)  
 

 meddelande om registrering (FI326)  

FI334 begäran om korrigering av anmälan 
av varors ankomst på kundens initiativ 

Transportmedlets identifieringsnummer 
korrigeras 41 OH-DEF (felaktigt tidigare 
dokument 21FIE0000000695XX9) 

FI334 begäran om korrigering av anmälan 
av varors ankomst på kundens initiativ   

  

 meddelande om avslag (FI316)  
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Kundmeddelande Svarsmeddelande 

Transportmedlets identifieringsnummer 
korrigeras 41 OH-DEF (tidigare dokument med 
korrekt status från FI337-meddelandet) 

 meddelande om registrering (FI326)  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

 FI337 Deklaration för tillfällig lagring 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används) 
o person som inger deklarationen  
o deklarant 
o mottagare Keravan Kello Oy + adress, natur Y  
o avsändare Hot Stuff Ag + adress, natur Y 

 
Deklarationsparti (Uppgifter på huvudnivå) 
 

o beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst 
o referens Testi 11IAT  
o transportdokument huvudflygfraktsedel N741 och nummer 22334455 
o transportuppgifter luftfartygets registreringsnummer 41 och nummer OH-ABC 
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V  
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2) 
o container AKE12345AY 
o container AKE12346AY 
o ytterligare uppgift FIXXX  muu lisätieto 
o ytterligare uppgift FIXXX  muu lisätieto 
o lastningsplats DE HAM 
o UCR 104589 

  
Transportdokument (Transportdokument på undernivå) 1 
 
 
Deklarationsparti 

o ordningsnummer för leveransparti på undernivå 1 
o total bruttovikt 3000 kg 
o underkonossement N740 och nummer 87988676 

 
Varupost 1 

o varukod 660191 
o varubeskrivning Paraplyer 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Rain 

 
Varupost 2 

o varukod 701337 
o varubeskrivning Dricksglas 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 15 
o förpackningarnas märken Tableware 
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Varupost 3 

o varukod 910111 
o varubeskrivning Armbandsur 
o förpackningstyp BX 
o antal förpackningar 2000 
o förpackningarnas märken Rolex 

 
Varupost 4 

o varukod 610461 
o varubeskrivning Byxor 
o förpackningstyp CT 
o antal förpackningar 100 
o förpackningarnas märken Trousers 

 
FI332 Anmälan av varors ankomst 

Aktörer  
o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  

 
Deklarationsparti 

o referens TESTI11IAT 
o transportuppgifter luftfartygets registreringsnummer 41 identifieringsnummer 

OH-ABC 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o anmälningstullkontor FI015300 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts  

o MRN för tidigare dokument och dokumentets typ 337  
o transportdokument flygfraktsedel N740 och nummer 87988676 

 

FI334 Begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst AVSLÅS fel tidigare 
dokument 

o datum och tid för begäran om korrigering 
o orsak till korrigeringsbegäran M 

   
Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  

 
Deklarationsparti 

o transportuppgifter typ 41 och identifieringsnummer OH-DEF (korrigerad 
uppgift) 

o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o anmälningstullkontor flygplats FI015300 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  
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Leveranspartier vars ankomst anmälts 

o MRN för tidigare dokument (ANGE FELAKTIGT 21FIE0000000695XX9) och 
typ 337  

o transportdokument flygfraktsedel N740 och nummer 87988676 
 
FI334 Begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst REGISTRERAS 

o datum och tid för begäran om korrigering 
o orsak till korrigeringsbegäran M 

 
Aktörer  

o person som inger deklarationen 
o deklarant  
o ombud/tjänsteleverantör (om sådan används)  

 
Deklarationsparti 

o transportuppgifter typ 41 och identifieringsnummer OH-DEF (korrigerad 
uppgift) 

o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o anmälningstullkontor flygplats FI015300 
o tidpunkt för anmälan av varors ankomst  

 
Leveranspartier vars ankomst anmälts 
 

o MRN för tidigare dokument (KORREKT MRN för det ursprungliga FI337-
meddelandet) och typ 337  

o transportdokument flygfraktsedel N740 och nummer 87988676 
 

   
7.3.2 Befordran av varor mellan tillfälliga lager (avsändande och mottagande lager) 

Dessa beskrivningar stöder det testfall som getts på PDF-blanketten.  

Kundtestaren ger dig lämpligt MRN för testning av dessa befordringar.  

Dessa testas endast i rollen Ombud och vid testningen används Huolintatesti Oy:s eller 
Tuoja Oy:s lageruppgifter och -tillstånd. 

7.3.2.1 Testfall 1  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om planerad befordran (FI376) till Tullen, och får ett 
meddelande om registrering.  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som mottagit varorna skickar 
kunden en FI377-meddelande och erhåller registrering för det.  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om avslutad befordran (FI379) till Tullen, och erhåller 
registrering för detta meddelande.  
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Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI376 anmälan om planerad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänder 
varorna)  

 meddelande om registrering (FI326) 

 

FI377 deklaration för tillfällig lagring efter 
befordran G5 (Tillståndshavaren för lagret 
som mottagit varorna)  
FI379 Anmälan om avslutad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänt 
varorna)  

 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

 meddelande om registrering (FI326) 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI376 anmälan om planerad befordran 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 

 
o tillstånd  

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

o lastningsplats: avsändande lagret FI5342687-300001 
o beräknad dag och tid för befordran 
o lossningsplats: mottagande lagret FI0319935-000001 
o typ av tidigare dokument 377, MRN, varupostens ordningsnummer och 

transportdokument KL202004031 
 

FI377 Deklaration för tillfällig lagring efter befordran G5  

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI0319935-0, 000 
o avsändare Car Parts Ab   
o mottagare Auto-Osa Oy   

 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o referens Testi1_siirto_hylkäys 
o ursprungligt datum och tid då varornas ankomst till 1:a lagret har anmälts 
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o transportdokument konossement N705 nummer 12345  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o man anger det transportmedel med vilket befordran skett till det mottagande 

lagret Grensletruck och typ av transportmedel 99 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o Transportsätt 3 
o Lastiningsplats FI Vuosaari  
o Tillstånd  

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

 
 

Transportdokument   
Deklarationsparti 

o bruttovikt 8660 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 

 
Varupost 1 

o varukod 870810 
o varubeskrivning stötfångare 
o förpackningstyp PA 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Buffer 
o tidigare dokument (deklaration för tillfällig lagring) i den första deklarationen, 

typ 337, MRN, varupostnummer 1 och transportdokument KL202004031 
 

 
 
FI379 Anmälan om avslutad befordran 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 
o MRN för deklarationen för tillfällig lagring efter befordran (FI377) 
o tidigare dokument och transportdokument samma som vid den planerade 

befordran 
o befordran genomförd: ange värdet 1 (inga brister att rapportera)  

 
7.3.2.2 Testfall 2 

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om planerad befordran (FI376), som får ett meddelande om 
registrering.  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om avslutad befordran (FI379) till Tullen, och erhåller 
registrering för detta meddelande.  

Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 
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Meddelandetrafik 

FI376 anmälan om planerad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänder 
varorna)  
 
FI379 Anmälan om avslutad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänt 
varorna)  

 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

 meddelande om registrering (FI326)  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI376 anmälan om planerad befordran 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 
o tillstånd  

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

o lastningsplats: avsändande lagret FI5342687-300001 
o beräknad dag och tid för befordran  
o lossningsplats: mottagande lagret FI0319935-000001 
o typ av tidigare dokument 377, MRN, varupostens ordningsnummer och 

transportdokument KL202004031 
 

 

FI379 anmälan om avslutad befordran, varorna anlände inte, kod 2 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 
o typ av tidigare dokument 377, MRN, varupostens ordningsnummer och 

transportdokument KL202004031 (samma som vid den planerade befordran) 
o befordran genomförd: ange värdet 2 (varorna anlände inte)  

 

7.3.2.3 Testfall 3 

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om planerad befordran (FI376) till Tullen, och får ett 
meddelande om registrering.  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som mottagit varorna skickar 
kunden en deklaration för tillfällig lagring efter befordran G5 (FI377), som erhåller 
registrering. Därefter skickar kunden en begäran om korrigering på kundens initiativ 
(FI378), och detta meddelande avslås. Kunden skickar en ny begäran om korrigering, som 
godtas.  



40 

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om avslutad befordran (FI379) till Tullen, och erhåller 
registrering för detta meddelande.  

Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI376 anmälan om planerad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänder 
varorna)  

 meddelande om registrering (FI326) 

 

FI377 deklaration för tillfällig lagring efter 
befordran G5 (Tillståndshavaren för lagret 
som mottagit varorna)  
FI378 begäran om korrigering av 
deklarationen för tillfällig lagring efter 
befordran G5 
 
FI378 begäran om korrigering av 
deklarationen för tillfällig lagring efter 
befordran G5 
 
FI379 Anmälan om avslutad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänt 
varorna)  

 meddelande om registrering (FI326) 

 

 meddelande om avslag (FI316)  

 

 meddelande om registrering (FI326)  

 

 meddelande om registrering (FI326)  

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI376 anmälan om planerad befordran 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 

 
o tillstånd  

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

o lastningsplats: avsändande lagret FI5342687-300001 
o beräknad dag och tid för befordran  
o lossningsplats: mottagande lagret FI0319935-000001 
o typ av tidigare dokument 377, MRN, varupostens ordningsnummer och 

transportdokument 
 

FI377 Deklaration för tillfällig lagring efter befordran G5 
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Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI0319935-0, 000 
o avsändare Car Parts Ab   
o mottagare Auto-Osa Oy   

 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o referens Testi3_Siirto 
o ursprungligt datum och tid då varornas ankomst till 1:a lagret har anmälts 
o transportdokument konossement N705 nummer 12345  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o transportuppgifter fordonets registreringsnummer ABC-123 och typ 30 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o Transportsätt 3 
o Lastiningsplats FI Vuosaari  
o tillstånd 

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

 
 

Transportdokument   
Deklarationsparti 

o bruttovikt 8660 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 

 
Varupost 1 

o varukod 870810 
o varubeskrivning stötfångare 
o förpackningstyp PA 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Buffer 
o tidigare dokument (deklaration för tillfällig lagring) i den första deklarationen, 

typ 337, MRN, varupostnummer 1 och transportdokument KL202004031 
 

FI378 Begäran om korrigering av deklarationen för tillfällig lagring efter befordran 
(G5) innehåller fel 

Uppgifter som ska anges/korrigeras i korrigeringsmeddelandet  
o MRN för deklarationen efter befordran (FI377) 
o Ursprungligt datum och tid för anmälan av varornas ankomst (i meddelandet 

FI332) 
o Datum och tid för korrigeringen 
o Orsak till korrigeringsbegäran: Bruttovikten ska korrigeras  
o Felaktigt tillståndsnummer FITSTL24027 
o Bruttovikt 9000 

 
Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
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o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI0319935-0, 000 
o avsändare Car Parts Ab   
o mottagare Auto-Osa Oy   

 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o referens Testi3_Siirto 
o ursprungligt datum och tid då varornas ankomst till 1:a lagret har anmälts 
o transportdokument konossement N705 nummer 12345  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o transportuppgifter fordonets registreringsnummer ABC-123 och typ 30 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o Transportsätt 3 
o Lastiningsplats FI Vuosaari  
o tillstånd 

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

 
 

Transportdokument   
Deklarationsparti 

o bruttovikt 9000 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 

 
Varupost 1 

o varukod 870810 
o varubeskrivning stötfångare 
o förpackningstyp PA 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Buffer 
o tidigare dokument (deklaration för tillfällig lagring) i den första deklarationen, 

typ 337, MRN, varupostnummer 1 och transportdokument KL202004031 
 
FI378 Begäran om korrigering av deklarationen för tillfällig lagring efter befordran 
(G5) 

Uppgifter som ska anges/korrigeras i korrigeringsmeddelandet  
o MRN för deklarationen efter befordran (FI377) 
o Ursprungligt datum och tid för anmälan av varornas ankomst (i meddelandet 

FI332) 
o Datum och tid för korrigeringen 
o Orsak till korrigeringsbegäran: Bruttovikten ska korrigeras  
o Ange korrekt tillståndsnummer FITSTL11076 
o Bruttovikt 9000 
 

FI379 Anmälan om avslutad befordran 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
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o deklarant FI5342687-3, 000 
 

o MRN för deklarationen för tillfällig lagring efter befordran  
o tidigare dokument och transportdokument samma som vid den planerade 

befordran 
o Befordran genomförd: ange värdet 1 (inga brister att rapportera)  

 

7.3.2.4 Testfall 4 

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om planerad befordran (FI376) till Tullen, och får ett 
meddelande om registrering.  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som mottagit varorna skickar 
kunden en deklaration för tillfällig lagring efter befordran G5 (FI377), som erhåller 
registrering. Tullen meddelar att varorna kommer att genomgå en kontroll (FI350) och 
tillåter införseln av varorna (FI329).  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om avslutad befordran (FI379) till Tullen, och erhåller 
registrering för detta meddelande.  

Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 

Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI376 anmälan om planerad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänder 
varorna)  
 
FI377 deklaration för tillfällig lagring efter 
befordran G5 (Tillståndshavaren för lagret 
som mottagit varorna)  
 
 
 
FI379 Anmälan om avslutad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänt 
varorna)  
FI379 Anmälan om avslutad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänt 
varorna)  

 meddelande om registrering (FI326) 

 

 meddelande om registrering (FI326) 

 Tullens anmälan om kontroll (FI350) 

 Införsel av varor tillåten (FI329) 

 

 meddelande om avslag (FI316)  

 

 meddelande om registrering (FI326) 

 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI376 anmälan om planerad befordran 

Aktörer 
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o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 

 
o Tillstånd 

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

o Lastningsplats: avsändande lagret FI5342687-300001 
o Beräknad dag och tid för befordran  
o Lossningsplats: mottagande lagret FI0319935-000001 
o Typ av tidigare dokument 377, MRN, varupostens ordningsnummer och 

transportdokument KL202004031 
 

FI377 Deklaration för tillfällig lagring efter befordran G5 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI0319935-0, 000 
o avsändare Car Parts Ab   
o mottagare Auto-Osa Oy   

 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o referens Testi4_Siirto 
o ursprungligt datum och tid då varornas ankomst till 1:a lagret har anmälts 
o transportdokument konossement N705 nummer 12345  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o transportuppgifter fordonets registreringsnummer ABC-123 och typ 30 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o Transportsätt 3 
o Lastiningsplats FI Vuosaari  
o Tillstånd 

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

 
 

Transportdokument   
Deklarationsparti 

o bruttovikt 8660 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 

 
Varupost 1 

o varukod 870810 
o varubeskrivning stötfångare 
o förpackningstyp PA 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Buffer 
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o tidigare dokument (deklaration för tillfällig lagring) i den första deklarationen, 
typ 337, MRN, varupostnummer 1 och transportdokument KL202004031 

 
 
 
FI379 Anmälan om avslutad befordran innehåller fel 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 

 
o MRN för deklarationen för tillfällig lagring efter befordran  
o tidigare dokument och transportdokument, ange felaktiga transportdokument 

KL202004033 
o Befordran genomförd: ange värdet 1 (inga brister att rapportera)  

 
FI379 Anmälan om avslutad befordran 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 

 
o MRN för deklarationen för tillfällig lagring efter befordran  
o tidigare dokument och transportdokument (samma som vid den planerade 

befordran) 
o Befordran genomförd: ange värdet 1 (inga brister att rapportera)  

 
7.3.2.5 Testfall 5 

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om planerad befordran (FI376) till Tullen, och får ett 
meddelande om registrering.  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som mottagit varorna skickar 
kunden en deklaration för tillfällig lagring efter befordran G5 (FI377), som erhåller 
registrering.  

Tullen skickar kunden en begäran om tilläggsutredning och ber att få dokument (FI352) 
och kunden skickar bilagan till DM och svarar på begäran om tilläggsutredning med ett 
meddelande (FI353). Tullen meddelar att varorna kommer att genomgå en kontroll (FI350) 
och förbjuder införseln av varorna (FI351).  

I egenskap av ombud för innehavaren av tillståndet till lagret som avsänder varorna 
skickar kunden en anmälan om avslutad befordran (FI379) till Tullen, och erhåller 
registrering för detta meddelande.  

Testfallet har genomförts med lyckat resultat när kunden mottagit nedanstående 
meddelanden. 
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Meddelandetrafik 

Kundmeddelande Svarsmeddelande 

FI376 anmälan om planerad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänder 
varorna)  
 
FI377 deklaration för tillfällig lagring efter 
befordran G5 (Tillståndshavaren för lagret 
som mottagit varorna)  
 
 
(kunden skickar bilagan till DM) 
FI353 svar på begäran om 
tilläggsutredning  
 
 
 
 
FI379 Anmälan om avslutad befordran 
(Tillståndshavaren för lagret som avsänt 
varorna)   

 meddelande om registrering (FI326) 

 

 

 meddelande om registrering (FI326) 

 begäran om tilläggsutredning (FI352)  

 

 meddelande om registrering (FI326) 

 Tullens anmälan om kontroll (FI350) 

 Införsel av varorna förbjuden (FI351) 

 

 meddelande om registrering (FI326) 

Uppgifter som ska anges i deklarationerna 

FI376 anmälan om planerad befordran 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 
o tillstånd  

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

o lastningsplats: avsändande lagret FI5342687-300001 
o beräknad dag och tid för befordran  
o lossningsplats: mottagande lagret FI0319935-000001 
o typ av tidigare dokument 377, MRN, varupostens ordningsnummer och 

transportdokument 
 

FI377 Deklaration för tillfällig lagring efter befordran G5 

Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI0319935-0, 000 
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o avsändare Car Parts Ab   
o mottagare Auto-Osa Oy   

 
Deklarationsparti (uppgifter på huvudnivå) 

o referens Testi5_Siirto 
o ursprungligt datum och tid då varornas ankomst till 1:a lagret har anmälts 
o transportdokument konossement N705 nummer 12345  
o lagerkod (EORI+3+2) och typen V 
o kod för ytterligare uppgifter FIPDF 
o transportuppgifter fordonets registreringsnummer ABC-123 och typ 30 
o typ av förvaringsplats B och lagerkoden ekonomisk aktör (EORI+3+2)  
o Transportsätt 3 
o Lastiningsplats FI Vuosaari  
o tillstånd  

 typ TST 
 tillståndsnummer FITSTL11076 
 tillståndshavare FI5342687-3 

 
 

Transportdokument   
Deklarationsparti 

o bruttovikt 8660 kg 
o underkonossement N714 och nummer KL202004031 

 
Varupost 1 

o varukod 870810 
o varubeskrivning stötfångare 
o förpackningstyp PA 
o antal förpackningar 1000 
o förpackningarnas märken Buffer 
o tidigare dokument (deklaration för tillfällig lagring) i den första deklarationen, 

typ 337, MRN, varupostnummer 1 och transportdokument KL202004031 
 
FI353 svar på begäran om tilläggsutredning 

o Begärans korrelation (från meddelande FI352) 
o MRN (för meddelandet FI377) 
o bilagans referens (i LiituResponseMessage) 

 
FI379 Anmälan om avslutad befordran 
 
Aktörer 

o ombud/tjänsteleverantör  
o person som inger deklarationen och e-postadress 
o deklarant FI5342687-3, 000 

 
o MRN för deklarationen för tillfällig lagring efter befordran  
o tidigare dokument och transportdokument (samma som vid den planerade 

befordran) 
o Befordran genomförd: ange 1 som värde  
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8 MERA INFORMATION 

• Frågor om hur man blir kund kan skickas till adressen yritysneuvonta@tulli.fi och 
frågor om kundtestning kan skickas till adressen UTUtesti@tulli.fi.   

• Testmiljöns adress är 
https://wscustomertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange 

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

mailto:yritysneuvonta@tulli.fi
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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