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1  INLEDNING 

I detta dokument beskrivs de ändringar som genomförts  i version 1.18 av XML-schemana för direkt 
meddelandedeklarering. Dessa XML-scheman används av de kunder som använder sig av web 
service-tjänsten för direkt meddelandedeklarering. 

Ändringarna hänför sig till sändning av bilagda handlingar till Tullen med hjälp av meddelande-
tjänsten för bifogade filer.  

 

2  TIDTABELL OCH KOMPATIBILITET 

De ändringar i Tullens tjänster som hänför sig till XML-schemaversion 1.18 för direkt 
meddelandedeklarering sattes i produktion den 3 mars 2018. 

Om en kund vill använda meddelandetjänsten för bifogade filer ska kunden ta det nya schemat i bruk 
samt göra behövliga ändringar i sitt program för direkt meddelandedeklarering.   

Om kunden inte använder meddelandetjänsten för bifogade filer behöver kunden inte ta de nya 
schemana i bruk, utom ändringen av dataelementet Reference som nämns i punkt 4.1 nedan. 

 

3  DISTRIBUTIONSPAKET 

XML-schemana för web service-tjänsten för direkt meddelandedeklarering finns tillgängliga som 
distributionspaket på Tullens webbplats (https://tulli.fi/sv/elektroniska-
tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/direkt-meddelandedeklarering) 

Distributionspaketet innehåller följande filer: 

• ApplicationMessageTypes.xsd 

• ApplicationRequest.xsd 

• ApplicationResponse.xsd 

• AttachmentRequest.xsd 

• CustomsCorporateService_soap1_1.wsdl 

• CustomsCorporateService_soap1_2.wsdl 

• EchoContent.xsd 

• NotificationService.wsdl 

• NotificationTypes.xsd 

• WsdlTypes.xsd 

• LiituResponseMessage.xsd 

https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/direkt-meddelandedeklarering
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/direkt-meddelandedeklarering
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• xmldsig-core-schema.xsd 

Detta distributionspaket ersätter samtliga filer i tidigare distributionspaket. Ändringarna beskrivs 
under avsnitt 4 nedan. 

Av kompatibilitetsskäl har alla filer i distributionspaketet uppdaterats så att minor-versions-
uppgiftens attribut är version="v1_18". I det senast publicerade distributionspaketets filer var minor-
versionsuppgiftens attribut version="v1_8". Namnen och major-versionerna för alla namnrymds-
specifikationer förblir oförändrade. Namnrymdsspecifikationernas major-version är därmed 
fortsättningsvis ”v1”. 

 

4  PRESENTATION AV NYA OCH FÖRÄNDRADE SCHEMAFILER 
 

4.1 ApplicationMessageTypes.xsd 

Uppsättningen tillåtna tecken i dataelementet Reference har begränsats.  

De tillåtna värdena i dataelementet ContentFormat omfattar nu också mime-typer för bildfiler. 

Nya dataelement har lagts till: Title, Description, DocumentType, CustomsRequest, 
RelationIdentifier och LanguageCode. 

 
4.2 AttachmentRequest 

Specificering av ett dataelement som använts i ett meddelande i den nya UploadAttachment-
operationen. 

 
4.3 CustomsCorporateService_soap1_*.wsdl 

Gränssnittsspecifikationer för den nya UploadAttachment-operationen har lagts till. 

 
4.4 WsdlTypes.xsd 

Specifikationer för dataelementen AttachmentResponse, UploadAttachementRequest och 
UploadAttachmentResponse har lagts till. Dessa dataelement används i SOAP-meddelanden i den 
nya UploadAttachment-operationen. 

 
4.5 LiituResponseMessage.xsd 

Schemafil som beskriver uppbyggnaden av det svarsmeddelande som genereras vid granskning av 
bifogade filer som skickats av kunder. 
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