
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelandebeskrivningarnas 
systemspecifika filer 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tullstyrelsen 

Uppdatering 17.9.2012 

© Tullstyrelsen Meddelandebeskrivningarnas systemspecifika filer 1/8 

   

 



 

Meddelandebeskrivningarnas systemspecifika filer 
De systemspecifika meddelandebeskrivningarna är komprimerade i zip-filer. Meddelandebe-
skrivningarna består av fem delar: 

1. Inledning 

2. Guide för meddelandetrafik 

3. Datainnehåll 

4. XML-scheman eller EDIFACT-specifikationerna beroende på systemets  
datakommunikationslösning. 

5. Exempel 

I de följande kapitlen beskrivs innehållet av de systemspecifika meddelandematerialen. Kapit-
len är numrerade enligt listan ovan. 

Inledning 

Uppdateringsuppgifterna och ändringshistorik för meddelandebeskrivningen finns i kapitel 1.I 
inledningen presenteras vid behov också meddelandets nivåer (delar) och kopplingarna mellan 
XML-scheman. 

Guide för meddelandetrafik 

Guiden för meddelandetrafik innehåller beskrivningarna av de meddelanden som används. 

Vid systemplanering använder Tullen UML (Unified Modelling Language), som i tillämpliga delar 
beaktas också i meddelandebeskrivningar. UML-exempel används som hjälp vid beskrivning av 
meddelandetrafik i kapitel 2. 

Modellen nedan beskriver hur förtullningsuppgifter skickas på övre nivå. Modellen gäller inte 
för Tullens andra system för meddelandedeklarering. 

 

 

Bild 1: Simple business model enligt SAD UMM-modellen som utvecklats av 
eBES/EG3 

Datainnehåll 
I kapitel 3 presenteras strukturerna och datainnehållet i de olika meddelandena. Kundens sy-
stem behöver inte använda samma datamodell eller namn på data, om de meddelanden som 
förmedlas i övrigt uppfyller givna anvisningar. Kapitel 3 består av två delar: klassdiagram och 
mer detaljerat meddelandespecifikt datainnehåll. 

De nationella datakraven beskrivs i ett UML-enligt hierarkiskt klassdiagram, som visar medde-
landets/meddelandenas struktur som en helhet. 



 

Bild 2: Exempel på klassdiagram 
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Bild 3: Exempel på datainnehåll 

Uppgiftens namn och längd finns i kolumnen ”Format”. Koderna för uppgiftstyperna är: 

a alfabetisk 

n numerisk 

an alfanumerisk 

Siffran efter koden visar uppgiftens längd. Om det finns två punkter mellan koden och siffran, 
anger siffran uppgiftens maximala teckenmängd. Om den maximala teckenmängden innehåller 
ett kommatecken, kan det i uppgiften också ingå decimaler. Talet efter kommatecknet anger 
då det maximala antalet decimaler. Exempel: 

Alfanumerisk information högst 35 tecken  = an..35 

Alfabetisk information 2 tecken  = a2 

Numerisk information sammanlagt högst 15 tecken, 
högst 2 decimaler  = n..15,2  

Om den uppgiftslängd som företagets system använder avviker från den längd som används i 
Tullens meddelanden, ska företaget se till att de uppgifter som överförs är tillräckligt specifika. 



Huruvida en uppgift är obligatorisk har angetts med någon av följande koder: 

R Obligatorisk (required) 

D Villkorlig (dependent) 

O Valfri (optional) 

I datainnehållsguiderna och EDIFACT-meddelandeanvisningarna beskrivs deklarationssätten 
vid behov med följande koder: 

IM12 Ofullständig importdeklaration (deklarationsförfarande i två faser) 

IM22 Kompletterande importdeklaration (deklarationsförfarande i två faser) 

IM1 Fullständig importdeklaration (deklarationsförfarande i en fas) 

EX12 Ofullständig exportdeklaration (deklarationsförfarande i två faser) 

EX22 Kompletterande exportdeklaration (deklarationsförfarande i två faser) 

EX1 Fullständig exportdeklaration (deklarationsförfarande i en fas) 

I datainnehållsguiden finns de nationella datakraven till vänster. Till höger finns stigen i XML-
schemana. 

I vissa system finns det text under dessa, och denna text innehåller villkor (conditions (C), 
t.ex. C567), regler (rules (R), t.ex. R843) och tekniska regler (technical rules (TR), t.ex. 
TR9120), som används i EU-kommissionens specifikationer. Anteckningarna som hänvisar till 
regler och villkor har lämnats kvar, så att guiden kan användas mer omfattande. 

Specifikationer och övriga anvisningar ska läsas så att utgångspunkten alltid är deklarationen i 
fråga och de uppgifter som behövs i den. Detta innebär att en uppgift som formellt är valfri i 
vissa fall är obligatorisk medan det i andra fall är fel att ange uppgiften. Tullen förvarar inte de 
extra uppgifter som angetts i deklarationer och agerar som om inga extra uppgifter hade an-
getts. 

Både formatet och innehållet av alla meddelanden granskas. 

I EDIFACT-meddelanden används standardenliga tecken som avskiljare: 

' (apostrof)  segmentavskiljare 

+ (plustecken)  avskiljare för summariska element 

: (kolon)  avskiljare för dataelement 

Vid sändning av EDIFACT-meddelanden används inte den inhemska överföringsramen. 

De tal som anges är positiva (plustecknet anges inte). I meddelanden som Tullen skickar gäl-
lande beslut om ändring av bilskatt kan det förekomma negativa tal. 

EDI-meddelanden som skickas till Tullens förtullningssystem kan ha antingen ett komma eller 
en punkt som decimalavskiljare. EDI-meddelanden gällande förtullning som skickas från Tullen 
har ett komma som decimalavskiljare. I bilbeskattningsmeddelanden som skickas till Tullen 
används inga decimalavskiljare, men de svarsmeddelanden gällande bilbeskattning som Tullen 
skickar har en punkt som decimalavskiljare i procenttal. I bilbeskattningsuppgifter som anges i 
euro används inga avskiljare. 

I EDI-meddelanden används normalt inga obehövliga förnollor, men meddelanden som skickas 
till Tullen godkänns även med förnollor, bara meddelandena i övrigt överensstämmer med 
specifikationerna. Förnollor läggs inte till EDI-meddelanden som skickas från Tullen. I numeris-
ka uppgifter har förnollor ingen betydelse, men i teckenstränguppgifter har de betydelse. 



Skapande av EDIFACT-meddelande 

 

I EDIFACT-beskrivningar används utöver de koder för användning av uppgifter som nämns 
ovan i kapitel 3 även följande: 

- eller -- = Inte i bruk (not used) (nationella bestämmelser) 

C = Villkorlig (conditional) (kod som används av EDIFACT) 

M = Obligatorisk (mandatory) (kod som används av EDIFACT) 

Beskrivningarna innehåller ett EDIFACT-diagram, en förteckning över dataelementen och en 
beskrivning där standarden och hur den tillämpas i de olika meddelandena förklaras. 

Den grafiska segmentpresentationen gällande EDIFACT-beskrivningen finns tills vidare i en 
separat fil. 

 

Bild 4: Exempel på ett grafiskt EDIFACT-diagram 



I EDIFACT-beskrivningen finns en tabell som visar uppgifterna i meddelandet i EDIFACT-
ordning. 

 

Bild 5: Exempel på en tabell som visar uppgifterna i meddelandet i EDIFACT-ordning 
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Bild 6: Läsanvisningar till EDIFACT-specifikationer 

 

Exempel 
Exemplen underlättar genomförandet av meddelanden. XML-filerna har skapats med hjälp av 
XML-scheman. EDIFACT-beskrivningarna innehåller utöver segmentspecifika exempel också 
exempel på deklarationsmeddelanden. En del av exemplen innehåller också en exempelblan-
kett med mera information om exemplets datainnehåll. 

 


