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1 Termer och definitioner  

Ombud 

Ett företag som fyller i och lämnar in statistikdeklarationen på den uppgiftsskyldiges vägnar. Spedit-
ionsfirmor används ofta som ombud. 

 

Programvaruhus  

Ett företag som säljer program som behövs vid statistikdeklarering. Programmen byggs upp enligt 
Tullens meddelandespecifikationer och testas med Tullen.  

 

Direkt meddelandedeklarering 

Förmedling av meddelanden via Internet till Tullen. Företag kan förmedla meddelanden till Tullen 
via det s.k. web service-gränssnittet och hämta svarsmeddelanden som producerats av Tullens sy-
stem. 

 

Direkt meddelandedeklarant 

Ett företag som genererar och förmedlar meddelanden till Tullens direkta meddelandegränssnitt. 
En direkt meddelandedeklarant kan använda en tjänsteleverantör som genererar och förmedlar 
meddelandena. 

 

Tjänsteleverantör 

Ett företag som på ett annat företags vägnar genererar och/eller förmedlar meddelanden till Tul-
lens direkta meddelandegränssnitt. 

 

Certifikat 

Genom certifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen identifierar Tullen den som genere-
rar meddelanden (byggare) och den som förmedlar meddelanden (förmedlare). Byggaren behöver 
ett certifikat för XML-signaturen och förmedlaren för förbindelser. 

 

Kundtestning 

Ett skede innan meddelandekunden beviljas tillstånd, då kunden skickar deklarationer i form av 
meddelande till Tullens testmiljö. Efter att testningen utförts och godkänts får kunden tillstånd att 
använda sig av meddelandedeklarering och kan skicka felfria meddelanden till Tullens system utan 
problem. 

 

Serienummer 

En treställig kod som specificerar avsändaren. Serienumret behövs i både testnings- och produkt-
ionsskedet och det syns i transaktionskoden som identifierar statistikdeklarationen. I Intrastat-sy-
stemet kallas serienumret också för arbetsstationsnumret. 
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Elektroniska servicecentralen 

Tullkontor dit meddelandedeklarationerna styrs då de lyfts upp till manuell handläggning. 

 

Teknisk testning med applikationsmeddelanden 

En del av testningen gällande dem som vill bli kunder vid Intrastat-meddelandedeklarering. Vid test-
ningen används företagets egna Intrastat-deklarationer och kontrolleras att teleförbindelsen funge-
rar och att meddelandenas struktur är felfri.  

  



 

 

© Finska tullen   

Meddelandetrafik med Tullen: Guiden Introduktion till meddelandetrafik med Tullen, uppdaterad 10.1.2020 
4/8 

 

2 Intrastat-meddelandedeklarering  

Denna anvisning är avsedd för de kunder hos Tullen som vill börja använda sig av meddelandetrafik 
vid Intrastat-deklarering. I anvisningen beskrivs hur man ansöker om status som meddelandekund 
samt hela testningsprocessen från den tekniska testningen fram till det att meddelandetrafiken inleds 
i produktionsmiljön. 

2.1 Direkt meddelandedeklarering som deklareringssätt vid Intrastat meddelande-
trafik 

Vid direkt meddelandedeklarering skickar den uppgiftsskyldige, dvs. en direkt meddelandedeklarant, 
meddelanden i XML-format till Tullen via ett offentligt meddelandegränssnitt genom att koppla upp 
sig till ett offentligt nätverk (Internet). 

 

3 Att ansöka om tillstånd till Intrastat-meddelandedeklarering 

3.1 Meddelandebaserad Intrastat-deklarering förutsätter: 

Företaget ska ha ett förtullningsprogram som producerar de behövliga meddelandena enligt Tullens 
deklarationsstandarder. Tullen förser inte kunden med de nödvändiga programmen, utan företaget 
kan skaffa programmen hos sin egen programleverantör.  För företag som ännu inte har valt någon 
egen programleverantör finns det en förteckning över programvaruhusen för direkt meddelande-
deklarering på Tullens webbplats på sidan 

Programvaruhus som erbjuder förtullningsprogram för meddelandedeklarering 

I förteckningen finns uppgifter om de företag som bjuder ut förtullningsprogram som gett tillstånd 
att publicera sina uppgifter på webbplatsen. 
 
Beskrivningar av meddelandetrafiken och meddelandenas datainnehåll finns på Tullens webbplats 
under Meddelandedeklarering. 
 
För att skapa en förbindelse och förmedla meddelanden vid direkt meddelandedeklarering ska 
företaget skaffa ett certifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

 Genom certifikat identifierar Tullen den som genererar meddelanden 
(byggare) och den som förmedlar meddelanden (förmedlare). Meddelanden i 
XML-format som skapats av byggaren signeras digitalt med hjälp av 
certifikatet. 

 Tullen identifierar byggarens FO-nummer genom certifikatet för XML-
signaturen i meddelandet.  

 En förmedlare behöver ett certifikat för förbindelsen. Om byggaren och för-
medlaren är en och samma aktör, räcker det med att skaffa ett certifikat. 

 Mera information om hur man skaffar ett certifikat finns i den tekniska 
guiden ”Direkt meddelandedeklarering med Tullen: Teknisk guide”. 
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Företaget måste testa sitt förtullningsprogram och sina nätförbindelser med Tullen för att kunna 
bli Intrastat-meddelandedeklarant. Tullen genomför en testning också med de programvaruhus 
som gör förtullningsprogram. Kapitel 4 innehåller mera information om testningen. 

3.2 Att ansöka om tillstånd till Intrastat-meddelandedeklarering 

Ansökan om att få verka som Intrastat-meddelandekund görs med tullblankett nr 934r. 

Ett företag som verkar både som meddelandedeklarant och tjänsteleverantör ska ansöka om tillstånd 
till direkt meddelandedeklarering. Mera information finns på Tullens webbplats. 

Efter handläggningen av ansökan kommer Elektroniska servicecentralens kundtestare överens med 
företaget om tidpunkten för den tekniska testningen.   

4 Testning för Intrastat-meddelandekunder 

Målet med testningen är att företaget ska skicka så felfria meddelanden som möjligt efter att företa-
get övergått till produktionsskedet. 

Testningen utförs individuellt för varje företag (ett enda FO-nummer). Separata testningar för olika 
verksamhetsställen utförs inte (endast ett verksamhetsställes INT-kod, om en sådan finns). Test-
ningen utförs separat för varje informationssystem. Ett företag måste utföra flera testningar endast 
i det fall att flera informationssystem används vid olika verksamhetsställen inom företaget. I fråga om 
företagskoncerner utförs testningarna individuellt för varje företag (olika FO-nummer).  

Företagets kontaktperson för testning är den kontaktperson för meddelandedeklarering som angetts 
i ansökan, om inte annat kommits överens om. 

Programvaruhusets representant kan hjälpa företaget med testningen, men det är alltid statistik-
deklaranten eller ombudet som svarar för testningen. Företaget står själv för de kostnader som 
testningen medför.  

Företaget ska berätta för kundtestaren ifall företaget i produktionsmiljön tänker använda sådana 
automatiserade funktioner i sitt program som inte har kommit fram under kundtestningen. Företaget 
ska reservera tillräckligt med resurser för att kunna genomföra testningen enligt den överenskomna 
tidtabellen. 

Företag som verkar som meddelandedeklarant svarar för att de anställda som upprät-
tar statistikdeklarationer vet hur man sänder deklarationsmeddelanden. Anställda som 
upprättar statistikdeklarationer i meddelandeform bör delta i testningen i så stor om-
fattning som möjligt. 

4.1 Kundtestning av direkt meddelandedeklarering 

Vid direkt meddelandedeklarering skickar en Intrastat-deklarant, dvs. en direkt meddelandedekla-
rant, meddelanden i XML-format till Tullen via ett offentligt meddelandegränssnitt genom att koppla 
upp sig till ett offentligt nätverk (Internet). Tullens företagskunder kan på ett automatiserat sätt 
skicka meddelanden via Tullens offentliga meddelandegränssnitt till Tullens datasystem och från ett 
s.k. meddelandelager hämta svarsmeddelanden som genererats av Tullens system. Den direkta med-
delandedeklaranten kan också vara företagets ombud. Den direkta meddelandedeklaranten kan vid 
behov anlita en tjänsteleverantör som förmedlar och genererar meddelanden. 
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Om ett nytt företag inleder Intrastat-meddelandedeklarering ska företaget för den direkta med-
delandedeklareringen genomgå en eventuell teknisk testning av förbindelsen samt en testning av 
Intrastat-programmet. 

 

4.2 Testning av förbindelsen för direkt meddelandedeklarering 

Avsikten med testfallen vid testningen av förbindelsen för direkt meddelandedeklarering är att sä-
kerställa att kundens programvara är kompatibel med Tullens web service-tjänst för direkt med-
delandedeklarering. Eftersom direkt meddelandedeklarering fungerar som transportlager för Intras-
tat-deklarationer, vill man säkerställa att förbindelsen fungerar tekniskt innan testningen med appli-
kationsmeddelanden inleds. 

Det är frivilligt att testa förbindelsen om företaget redan skickar meddelanden genom direkt med-
delandedeklarering till något av Tullens system, eller om företaget använder en sådan meddelande-
förmedlare som redan tidigare genomgått en testning av förbindelsen. Närmare anvisningar för test-
ningen av förbindelsen för direkt meddelandedeklarering skickas till företaget när man kommer 
överens om testningstiden. Om företaget vill kan företaget också ta i bruk meddelandenotifikations-
tjänsten för direkt meddelandedeklarering. 

4.3 Då företaget övergår från meddelandedeklarering via operatör till direkt med-
delandedeklarering 

Då ett företag övergår från meddelandedeklarering via operatör till direkt meddelandedeklarering 
ska företaget lämna in en ansökan gällande meddelandedeklarering med Tullen (tullblankett nr 934) 
och i blanketten välja punkten ändringsansökan. 

Övergången till direkt meddelandedeklarering förutsätter en godkänd kundtestning med Tullen.  

Tid som går åt till kundtestningen med Tullen: 

 Testning av förbindelsen för direkt meddelandedeklarering (endast nya meddelandeför-
medlare), 1 vecka.  

 Testning med företagets eget Intrastat-material, högst 3 veckor. 
 

Vid testning med eget material väljer företaget minst 4 Intrastat-deklarationer som redan upprättats 
i produktionsmiljön. Företaget skickar deklarationerna i XML-format till Tullens kundtestmiljö ge-
nom direkt meddelandedeklarering. Före testningen ska företaget meddela dessa Intrastat-deklarat-
ioners nummer till Tullens kundtestare. 

Observera att testmaterialet ska innehålla följande uppgifter: 

 deklaration för införsel och/eller utförsel enligt företagets uppgiftsskyldighet 
 vid införsel ursprungsland som inte är ett EU-land 
 annan kvantitet och enhet (extra mängdenhet) 
 även andra koder för transaktionstyp än kod 11 
 även andra koder för transportsätt än 1 
 nolldeklaration 
 intern referens 
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Närmare meddelandebeskrivningar finns i guiden Intrastat-meddelandebeskrivningar för direkt med-
delandedeklarering på Tullens webbplats. 

Vid Intrastat-deklarering är det under övergångstiden möjligt att samtidigt använda både dataförbin-
delse via operatör och direkt meddelandedeklarering. Vid övergången från meddelandedeklarering 
via operatör till direkt meddelandedeklarering ska företaget se till att de svarsmeddelanden som vid 
behov senare skickas till statistikdeklarationer som skickats via operatör fortfarande kan tas emot 
via operatören. Tullens svarsmeddelande skickas alltid till den servicekanal varifrån kundens med-
delande har kommit. När företaget inte längre behöver meddelandeförmedling genom operatör ska 
företaget meddela detta till Tullens kundtestare. Kundtestaren kommer överens med kunden om 
när förbindelsen genom operatör stängs. 

5 Att påbörja meddelandetrafiken 

När företaget har genomgått kundtestningen med godkänt resultat skickas företaget ett beslut om 
tillstånd till direkt meddelandedeklarering i Intrastat-systemet. I beslutet anges tidpunkten då pro-
duktionen inleds. 

Åtgärderna innan produktionen inleds: 

 Företaget ska se till att meddelandena skickas till produktionsmiljön. 
 Företaget ska meddela Elektroniska servicecentralens kundtestare när den första statistik-

deklarationen kommer att skickas. Om inledandet av avsändningen avviker från det över-
enskomna ska företaget meddela Elektroniska servicecentralens kundtestare den nya inled-
ningstidpunkten. Tullens kundtestare följer vid behov meddelandetrafiken i produktionen un-
der de första meddelandena. 

6 Ändring av program för Intrastat 

Vid byte av Intrastat-programmet eller vid uppgradering av dess version, samt vid byte av tjänstele-
verantör, ska företaget lämna in en ändringsansökan gällande meddelandedeklarering med Tullen 
(tullblankett nr 934) för att utreda behovet av testning. Nya versioner, program eller meddelande-
trafikförbindelser får inte tas i bruk innan Tullen har gett tillstånd till det.  

7 Återkallande av tillstånd till meddelandedeklarering 

Tillstånd till meddelandedeklarering kan återkallas antingen för en viss tid eller helt och hållet. Or-
saker till detta kan exempelvis vara: 

 avsiktligt missbruk eller missbruk p.g.a. likgiltighet 
 okorrigerade fel som upprepas  
 brott mot tillståndsvillkoren gällande meddelandedeklarering  
 företagets begäran. 

8 Avslag på ansökan  

Avslag på kundansökan skickas av Tullen till företaget med ett beslut som innehåller orsaker till 
avslag, besvärsanvisning samt kontaktuppgifter för ytterligare information. 
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9 Mera information 

Mera information finns i guiderna om meddelandedeklarering:  

”Meddelandetrafik med Tullen: Teknisk guide” samt 

”Meddelandetrafik med Tullen: Introduktion till meddelandetrafik med Tullen”. 

 

Guiderna finns på Tullens webbplats. 

Meddelandedeklarering 

 

Frågor gällande ansökan om att bli meddelandekund kan skickas till adressen EDI-luvat@Tulli.fi. 

 


