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Kronofogden erbjuder elektronisk faktura B2B 

Svefaktura 1.0 är sedan ett antal år det standardformat för elektroniska fakturor  

som statliga myndigheter både skickar och tar emot. Önskar du som 

företag/myndighet/organisation att ta emot dina leverantörsfakturor på detta sätt 

från Kronofogden är det ett antal förutsättningar som måste hanteras.  

  

Kronofogden skickar sina Svefakturor via en operatör/VAN (OpusCapita) de kan 

vidaresända Svefakturan till de flesta av de på svenska marknaden förekommande 

operatörer/VAN. Direktkommunikation kan även erbjudas med ftp och sftp om ni 

har möjlighet att ta emot detta. Det finns även möjlighet att erhålla ett ftp konto 

där möjlighet finns att själv hämta leverantörsfakturorna med egna programvaror.  

  

Nedan är det sammanställt ett antal uppgifter som Kronofogden behöver svar på 

för att kunna konfigurera på sin sida samt beställa routing/kommunikation från 

OpusCapita. OBS! har ni en egen operatör som skall hantera fakturorna för er 

räkning ansvarar ni själva för kontakten med denna så att de hanterar era fakturor 

rätt.  

  

För att Svefaktura ska kunna erhållas från Kronofogden så behöver ni som kund 

använda en intressentkod vid kommunikationen med Kronofogden. 

Intressentkoden är det som knyter EDI identiteten till dig som kund i de 

bakomliggande systemen hos Kronofogden. Om intressentkoden inte används så 

kan Kronofogden inte garantera att Svefaktura kan skickas. För att erhålla 

intressentkod hos Kronofogden mejla Kronofogdens kundservice, 

kontakt@kronofogden.se 

 
Kontakt för Svefaktura  

Frågor kring Svefaktura besvaras av Statens servicecenter via telefonnummer 

0771-456 000 och e-post: Servicedesk.ekonomi@statenssc.se. De ansvarar för att 

ansluta Kronofogden kunder till Svefaktura och är kontakt för rådgivning/support. 

Allmänna frågor inom området besvaras på vardagar inom 8 timmar, 

tolkningsfrågor som kräver utredning besvaras inom 3 arbetsdagar.  

  

För att erhålla Svefaktura, returnera detta ifyllda underlag till Statens 

Servicecenter via e-post: Servicedesk.ekonomi@statenssc.se 
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OBS! Returnera detta ifyllda underlag till Statens Servicecenter via e-post:  
Servicedesk.ekonomi@statenssc.se 

 

Partsuppgifter Kronofogden 
Organisationsnummer  Företagsnamn   

2021005646  Kronofogdemyndigheten   

Kontakt  e-post  Telefon  

Statens Servicecenter  Servicedesk.ekonomi@statenssc.se  0771-456 000  

Kommunikation  EDI*-identitet  Meddelandeformat  

Via Opus Capita (f.d. 

Itella)  
2021005646  Svefaktura 1.0  

 

Partsuppgifter Kund, fyll i dessa och returnera till Statens 
Servicecenter 
Organisationsnummer*  Företagsnamn   

     

Intressentkod*  Önskad fakturareferens   

     

Kontakt  e-post  Telefon  

      

Kommunikation/VAN*  EDI*-identitet (GLN*)  Meddelandeformat  

    Svefaktura 1.0  

Kommentar/information     

(Fält märkta med * måste vara ifyllda för att Svefaktura ska kunna levereras.) 

 
Önskas kommunikation till egen ftp-server eller till server via sftp levereras uppgifter till 

Statens Servicecenter i separat bilaga.  

 

Önskas ett eget ftp-konto hos OpusCapita levererar OpusCapita kontots uppgifter och 

instruktioner till er kontaktperson. 
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Ordlista 
B2B, Bussines to Bussines affärskommunikation mellan företag-organisationer. 

 

VAN, Value Adding Network opperatörstjänst för affärskommunikation. Routing, 

funktion hos operatör/VAN för hantering av affärsdokument. 

 

EDI, electronic data interchange övergripande formulering av elektronisk 

affärskommunikation oavsett kommunikation och dataformat. 

 

GLN, global location number identifieringsbegrepp för organisationer där GS1 är 

utgivare. 

 

ftp server, file transfer protocol vanligt filöverföringsprotokoll mellan system. Server där 

data kan hämtas/lämnas. Klient är programvara för att hämta/lämna. 

 

sftp server, SSH file transfer protocol säkerhet genom kryptering av data samt dolt 

lösenord. Server där data kan hämtas/lämnas. Klient är programvara för att hämta/lämna. 


