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 Beställning av prenumerationstjänst 
för elektronisk klarerad förenklad 
deklaration (ZKH) från Tullverkets  
EDI-system  
- tillägg/borttag 

Ankomstdatum och dnr hos Tullverket 

 

 

  
 

 

 

 

Företagets namn 

 
Eori-nummer/Organisationsnummer  

 

Registreringsnummer för TVEDI 

 
Kontaktperson för beställningen 

 

E-post 

 
Telefonnummer  

 

Teknisk bilaga med ev. vidareadress som ska ta emot ZKH  

 

 

☐ Beställningen gäller tillägg av deklarant ☐ Beställning gäller borttag av deklarant 

Deklarant dvs innehavare av tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)2 

Företagets namn 

 
 

 

 

 

Underskrift av mottagare dvs innehavare av TVEDI 

Ort 

 
Datum 

Underskrift av behörig firmatecknare eller person med fullmakt Namnförtydligande 

Fullmakt från deklarant behövs när mottagare av ZKH är annan än deklaranten4 

Fullmakt behövs inte vid beställning av borttag. 

FULLMAKT från deklaranten 

Härmed ges fullmakt åt   att för vår räkning ta 

emot elektroniskt meddelande klarerad förenklad deklaration ZKH. 

Kontaktperson hos deklaranten 

 

E-post 

 
Telefonnummer  

 

Ort 

 
Datum 

Underskrift av behörig firmatecknare eller person med fullmakt Namnförtydligande 

 

_____________________________________________________________ 
1 För att vara aktuell som mottagare av ZKH ska företaget inneha registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) samt godkända tester för 
meddelandet. Meddelandet kan tas emot av en tredje part för ett annat företags räkning. 
2 Aktuell deklarant ska ha tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) samt tillstånd för betalningsanstånd (EUDPO). 
3 I ansökan kan mottagaren ange eventuellt önskemål om startdatum för mottagande av ZKH på aktuell teknisk bilaga. Tullverket kan inte 
garantera att önskemålet kan uppfyllas. 
4 När meddelandet skickas till annan part krävs en fullmakt från deklaranten. Fullmakt behöver inte vid beställning om borttag. 

Eventuellt önskemål om datum för tillägg/borttag3

Eori-nummer/Organisationsnummer

3.13.1.8

Ansökan skickas till: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Mottagare av elektroniskt meddelande förenklad deklaration ZKH d.v.s. innehavare av 

registrering för kommunikation via EDI (TVEDI)1

Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm ● Telefon: 0771-520 520 ● www.tullverket.se

http://www.tullverket.se/
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