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Nytt Tullverkets signeringscertifikat för 

informationsutbyte via EDI 

Observera att de allra flesta företag behöver ha två typer av signeringscertifikat från 

Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets 

signeringscertifikat. Vi byter nu ut Tullverkets signeringscertifikat, inte ert Företagets 

signeringscertifikat. 

Tullverkets signeringscertifikat, som vi använder för att signera meddelanden vi sänder till 

er, kommer att bytas ut den 21 mars 2023 kl. 13.00, vilket innebär att det nya certifikatet 

måste installeras i ert system före den tidpunkten. 

Observera att det nuvarande Tullverkets signeringscertifikat måste finnas kvar i ert system 

till dess ni hämtat och signaturkontrollerat samtliga dokument som Tullverket signerat till 

och med den 21 mars 2023. 

Giltighetstiden på det nya signeringscertifikatet är 14 månader. 

Tullverkets signeringscertifikat 

serialNumber=SE2021000969,OU=Swedish Customs,O=Tullverket,C=SE,CN=Tullverket EDI 

Nytt Tullverkets signeringscertifikat, som används från och med den 21 mars 2023, kan 

hämtas från följande adresser: 

PEM-format http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20230207.crt 

DER-format http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20230207.cer 

Nuvarande Tullverkets signeringscertifikat, som används till och med den 21 mars 2023, kan 

hämtas från följande adresser: 

PEM-format http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20220221.crt 

DER-format http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20220221.cer 

http://www.tullverket.se/
http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20230207.crt
http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20230207.cer
http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20220221.crt
http://ca.tullverket.se/ca/TullverketEDI20220221.cer
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Tekniska detaljer angående EDIFACT-

dataelementen "Key name” och “Certificate 

reference” i AUTACK 

Dataelementen ”Key name” och ”Certificate reference” i AUTACK-meddelandet används för 

att avgöra vilket signeringscertifikat som har använts. Dessa uppgifter kan räknas ut 

automatiskt av tullsystemen men det kan finnas system där dessa uppgifter måste 

registreras manuellt. 

Tekniska specifikationer SCTS-SC för AUTACK-meddelandet finns på: 

https://www.tullverket.se/sv/foretag/deklareradigitalt/ediforsystemutvecklare/editekniska

specifikationer/sctssc.4.4481397d16411b864651709.html 

Tullverkets signeringscertifikat 

”Key name” för nytt Tullverkets signeringscertifikat, som används från och med den 21 

mars 2023 är ”swhPGb2wmoFps6OSYUhb2lIT208=” och “Certificate reference” är 

“AYYq0TpD”. 

”Key name” för nuvarande Tullverkets signeringscertifikat, som används till och med den 21 

mars 2023 är ”swhPGb2wmoFps6OSYUhb2lIT208=” och “Certificate reference” är 

“AX8c5YxI”. 

Mer information 

Mer information om den PKI-baserade säkerhetslösningen finns på sidan " EDI – Säkerhet", 

https://www.tullverket.se/edisakerhet. 

https://www.tullverket.se/sv/foretag/deklareradigitalt/ediforsystemutvecklare/editekniskaspecifikationer/sctssc.4.4481397d16411b864651709.html
https://www.tullverket.se/sv/foretag/deklareradigitalt/ediforsystemutvecklare/editekniskaspecifikationer/sctssc.4.4481397d16411b864651709.html
https://www.tullverket.se/edisakerhet

