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Anvisning om kundtestning för EMCS-systemets meddelandetrafik
Denna anvisning är avsedd för Tullens kunder som har ett giltigt punktskattetillstånd och som testar
EMCS-systemets meddelandetrafik. Tillståndstyperna gällande EMCS-systemet är: godkänd
upplagshavare, registrerad avsändare och registrerad mottagare. I anvisningen beskrivs hela
testningsprocessen från den tekniska testningen fram till det att EMCS-systemets meddelandetrafik
i produktionsmiljön inleds.
Företag som tänker lämna deklarationer till EMCS-systemet med hjälp av meddelandetrafik ska
ansöka om tillstånd till meddelandetrafik och genomgå en kundtestning med Tullen med godkänt
resultat. EMCS-meddelandetrafik förutsätter användning av direkt meddelandedeklarering.
Ansökan om att få verka som meddelandedeklarant görs med tullblankett 934r ”Ansökan gällande
meddelandedeklarering med Tullen”. Ett företag som verkar både som meddelandedeklarant och
tjänsteleverantör ska ansöka om tillstånd till direkt meddelandedeklarering. Ansökningsblanketten
finns på Tullens webb-plats.
Testningsfaser och tidtabell
Vid testningen säkerställer man att dataförbindelserna fungerar och att företagets EMCSmeddelanden motsvarar Tullens specifikationer. Vid testningen strävar man efter att säkerställa att
företaget kan ta emot alla svarsmeddelanden som Tullen skickar samt att företaget kan agera på det
sätt som dessa meddelanden förutsätter. Målet med testningen är att företaget ska skicka så felfria
meddelanden som möjligt när företaget övergår till produktionsskedet.
Efter handläggningen av ansökan om tillstånd till direkt meddelandedeklarering skickar Tullens
EMCS-kundtestare företaget ett förslag gällande tidtabellen för kundtestning. Kundtestfallen och
tidtabellen beror på företagets verksamhet och därtill hörande punktskattetillstånd samt på
produktomfattningen.
Kundtestningen består av:
 testning av förbindelsen för direkt meddelandedeklarering, som är obligatorisk för
nya förmedlare av meddelanden
 teknisk testning
 testning med kundens eget material
Innan testningen inleds skickar kundtestaren de testfall som krävs och närmare anvisningar för dem
till företaget. Efter den tekniska testningen ges kunden möjlighet att testa sitt eget material i
kundtestmiljön. Testning med eget material rekommenderas, så att kunden kan försäkra sig om att
produktionen inleds smidigt.
Innan testningen påbörjas ordnas i mån av möjlighet ett avgiftsfritt företagsrådgivningsbesök. För
kundtestningen reserveras två till tre veckor, beroende på de meddelanden som företaget kommer
att skicka. Företaget ska förbinda sig till den överenskomna testningstidtabellen. Om företaget inte
lyckas hålla tidtabellen avbryts testningen och en ny, senare testningstid slås fast.
Testningen görs i EMCS-systemets kundtestmiljö. Tullens kundtestare informerar företagets
kontaktperson om de fel som upptäckts under testningen. Företaget ska korrigera felen innan
kundtestningen kan godkännas.
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Godkännande av testning och inledande av produktion
När företaget har genomgått kundtestningen med godkänt resultat, underrättar Tullens
kundtestare företaget om godkänd testning och kommer överens med företaget om
inledningsdagen för produktionen. Tullen skickar företaget ett beslut om tillstånd till
meddelandedeklarering (EMCS) och testningsrapporten som bilaga. Företaget inleder
meddelandetrafiken på den överenskomna dagen
.
Mera information:
Mera information finns i guiderna om meddelandedeklarering:
”Direkt meddelandedeklarering med Tullen: Teknisk guide” samt
”Meddelandetrafik med Tullen: Introduktion till meddelandetrafik med Tullen”.
Guiderna finns på Tullens webbplats.
Beskrivningar av meddelandetrafiken och meddelandenas datainnehåll, som behövs för
meddelandetrafiken, finns på Tullens webbplats under Meddelandedeklarering .
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