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 Beställning av prenumerationstjänst 
för elektronisk utlämningssedel (UTL) 
från Tullverkets EDI-system  
– tillägg/borttag 

Ankomstdatum och dnr hos Tullverket 

 

 

Ansökan skickas till:  
 

 

Mottagare av elektronisk utlämningssedel UTL 

d.v.s. innehavare av lagertillstånd samt registrering för kommunikation via EDI (TVEDI)1 

Företagets namn 

 
Eori-nummer/Organisationsnummer 

 

Registreringsnummer för TVEDI  Kontaktperson för beställningen 

 

E-post 

 
Telefonnummer  

 

Teknisk bilaga med ev. vidareadress som ska ta emot UTL  

 

 

Beställningen gäller tillägg eller borttag av godslokalkod för mottagande av UTL 

från Tullverkets EDI-system enligt nedan 
Tillägg Borttag Godslokalkod 

Trebokstavskod 

Typ av lagertillstånd (EUCW1/2, EUCWP, 

EUTST) eller annan godkänd plats 

(TVAGP) 

Eventuellt önskemål om 

datum för tillägg/ borttag2 

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

☐ ☐    

Underskrift  
Ort 

 
Datum 

Underskrift av behörig firmatecknare eller person med fullmakt Namnförtydligande 

 

_____________________________________________________________ 
1 För att vara aktuell som mottagare av UTL meddelandet ska godslokalkoden tillhöra sökandens giltiga tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1, 
EUCW2), tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP). Dessutom ska mottagaren inneha 
registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) samt godkända tester för meddelandet. UTL kan inte tas emot av ett ombud. 
2 I ansökan kan mottagaren ange eventuellt önskemål om startdatum för mottagande av lastplatskod på aktuell teknisk bilaga. Tullverket kan 
inte garantera att önskemålet kan uppfyllas. 
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