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Dokumentansvarig 
 

Ansvarig för detta dokument och dess innehåll är Kronofogden IT.  

Synpunkter eller frågor med anledning av dokumentet lämnas till 

Kronofogden IT 

Dokumentets filnamn är KFM_Tjänstekontrakt Utdrag i upphandlingssyfte V1.doc 

1. Dokumentinformation 

I tjänstekontraktet förekommer element och typer med svenska tecken i namnet. 

I schemat är å, ä och ö utbytta mot a och o, av tekniska skäl. Men i tjänstekontraktet finns de 

kvar, för att öka förståelsen och läsbarheten. 

1.1 Begrepp 

Begrepp Förklaring 

personidentitet Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller 

motsvarande. 

pågående mål Ett mål som ännu inte har fått Tillstånd = avslutat. 

1.2 Referenser 

[1]  ”Kreditupplysningslag (1973:1173),” [Online]. Available: https://lagen.nu/1973:1173. 

 

1.3 Revisionshistorik 

Datum Ver. Beskrivning Signatur 

2020-06-11 1.1 Tagit bort felkoder för maximalt antal frågefiler och maximalt antal 
personid per fil. Inga begränsningar då volymerna kommer att vara 
hanterbara. 

Ulf Nettelbladt 

2020-06-04 1.0 Uppdaterat efter granskning- och förfiningsmöte Ulf Nettelbladt 

2020-06-02 0.4 Tagit bort elementen Filinformation och GäldenärstatusLista som 
var rester av tjänsten för MålGäldenärStatus. Tagit bort referens i 
GaldenarStatus, finns redan högre upp i svaret.  
Ändrat tillbaks namnet till Utdrag i upphandlingssyfte 

Ulf Nettelbladt 

2020-06-01 0.3 Ändrat namn så att det framgår att det handlar om skatteskulder Ulf Nettelbladt 

2020-05-11 0.2 Uppdaterad efter granskning: 
-Beskrivning av tillåtna volymer 
-Uppdaterade felsvar 
-Rättat filtyper 
-Lagt in referenser på personnivå från frågan i svaret 

Ulf Nettelbladt 

2020-05-05 0.1 Upplagd som separat tjänst  Ulf Nettelbladt 

 

2. Tjänst 

Namn  

Status  

Applikationsområde  

Informationsägare  

Klassificering  

Beroende  

Användning  

SLA  

Krav på infrastruktur  

Tjänsteägare  

Kontaktperson  
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Version  

3. Beskrivning 

3.1 Överblick 

Frågetställare - myndigheter och företag - som önskar uppgift om skatteskulder för ett företag 

i samband med upphandling har tidigare kunnat vända sig till Skatteverket och fått reda på om 

det fanns ett negativt saldo på skattekontot för företaget i fråga. Denna möjlighet finns inte 

längre, i stället måste man vända sig til Kronofogden för att få reda på om det finns några 

restförda skatteskulder. 

Tjänsten är tänkt att kunna användas av ombud för de som önskar uppgifterna. 

3.2 Tjänstekontrakt 

Detta dokument beskriver de XML-scheman som används för att leverera en ögonblicksbild 

av gäldenärers skatteskulder: 

 UtdragSkatteskuldFraga.xsd 

 UtdragSkatteskuldSvar.xsd och 

 

Svaret kan vara ett skuldutdrag eller ett felmeddelande, t.ex. att gäldenären inte finns. I 

svarsfilen finns skuldutdraget för de personer som finns med i frågefilen/frågemeddelandet. 

XML-filen kan innehålla flera frågor och frågefilen kan ha ett godtyckligt namn men måste 

ligga i intressentens brevlåda i SHS. Svarsfilen heter SkuldutdragSvar och hamnar där 

frågefilen låg. 

Om en efterfrågad person saknas i Kronofogdens utsöknings- och skuldsaneringsregister, 

returneras svaret att personen inte är registrerad. 

 för frågor per fil gäller UtdragSkatteskuldFraga.xsd 

 för skuldutdragssvar per fil gäller UtdragSkatteskuldSvar.xsd 

 

4. Filerna UtdragSkatteskuldFraga och UtdragSkatteskuldSvar 

De två filerna används i kombination.  

I UtdragSkatteskuldFraga skickar avsändaren organisationsnummer för de företag hon vill ha 

skuldutdrag för. 

UtdragSkatteskuldSvar innehåller: 

 skuldutdrag för dem som har verkställighetsmål utan sekretess 

 returmeddelande för dem som inte har någon skatteskuld eller som enbart har mål 

med sekretess. 

 

4.1 Filen UtdragSkatteskuldFraga 

Filnamnet UtdragSkatteskuldFraga är för formens skull, eftersom skuldutdragstjänsten enbart 

bryr sig om att det ligger en fil i frågeställarens inkorg i SHS. Filen inleds med ett knapphändigt 

filhuvud, som följs av en lista med Personidentiteter för de personer filingivaren önskar 

skuldutdrag om. 
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Information Kard. Beskrivning Typ 

Intressentkod 1 Filingivarens Intressentkod sträng, max 5 

tecken 

Referens 0..1 En frivillig referens. Kan till exempel vara ett 

transaktionsnummer som avsändaren lägger in, för 

att senare kunna spåra en returnerad svarsfil till en 

specifik frågefil. 

sträng, max 64 

tecken 

GäldenärsfrågaLista 1 En lista. Gäldenärsfråga-

ListaTYPE 

4.1.1 GäldenärsfrågaListaTYPE 

 

GäldenärsfrågaListaTYPE innehåller en lista med en eller flera element Gäldenärsfråga, av 

typen GäldenärsfrågaTYPE. 

4.1.2 GäldenärsfrågaTYPE 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Personidentitet 1 Ett personnummer, organisationsnummer eller 

motsvarande. 

sträng, max 12 

tecken 

Referens 0..1 En referens frågeställaren kan skicka med för att 

identifiera svaret. Typiskt är det kundnummer eller 

motsvarande, som personen har i frågeställaren 

system. 

sträng, max 64 

tecken 

 

4.2 Filen UtdragSkatteskuldSvar 

Filen inleds med elementet Meddelandeinformation och dess underelement. Därefter följer 

elementen GäldenärstatusLista och FelLista. 
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Filen innehåller antingen element Svar eller Felsvar. 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Svar 1 Ett element med returinformation. SvarTYPE 

Felsvar 01 Ett element med felinformation, för Ett 

element med felinformation, för den 

händelse frågefilen var felaktig. 

FelsvarTYPE 

 

4.2.1 SvarTYPE 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Meddelande-
information 

1 Inledande element med uppgifter om filen. Meddelande-
informationTYPE 

GäldenärsvarLista 0..1 Innehåller ett eller flera skuldutdrag. Galdenarsvar-
ListaTYPE 

FelLista 0..1 Om elementet finns, så innehåller det ett eller 
flera element med felkoder. 

FelListaTYPE 

 

4.2.1.1 MeddelandeinformationTYPE 

Elementet Meddelandeinformation ligger först i filen och innehåller uppgifter som identifierar 

innehållet och vem som är mottagare. 

 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Intressentkod 1 En kod med 2-5 alfanumeriska tecken, som 
identifierar vem mottagaren är. Koden erhålls i 
samband med att mottagaren skriver avtal med 
Kronofogden. 

sträng, 2-5 
alfanumeriska 
tecken. 
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Information Kard. Beskrivning Typ 

Referens 0..1 Den referens avsändaren har skickat i frågefilen, och 
som returneras i svarsfilen för att avsändaren ska 
kunna koppla samman fråga och svar. 

sträng, max 64 
tecken 

Transaktionsnyckel 1 En unik identifierare som kopplar samman filen med 
den transaktion som har genererat den. 

sträng 

TidpunktSkapad 1 Vid vilken tidpunkt filen skapades. datetime 

AntalGäldenärer 1 Antal gäldenärer i filen. heltal 

 

4.2.1.2 GaldenarsvarListaTYPE 

 

Lista med en eller flera element Gäldenärsvar, av typen GäldenärsvarTYPE. 

GäldenärsvarTYPE 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Gäldenärstatus 1 Innehåller skuldutdrag. GäldenärstatusTYPE 

Referens 0..1 Den referens frågeställaren har skickat med för 

att identifiera svaret. Typiskt är det kundnummer 

eller motsvarande som personen har i 

frågeställarens system. 

sträng, max 64 

tecken 

4.2.1.3 FelListaTYPE 

 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Fel 1..n Lista med en eller flera Fel, av typen FelTYPE. FelTYPE 

FelTYPE 

 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Personidentitet 1 Den Personidentitet felet gäller. sträng, 12 tecken, 

börjar på 16-20 

Referens 0..1 Den referens frågeställaren har skickat med för 

att identifiera svaret. Kan vara t.ex. kundnummer 

från frågeställarens system. 

sträng, max 64 

tecken 

Felmeddelandetyp 1 Preciserar varför tjänsten inte har kunnat lämna 

information för aktuell Personidentitet 

Felmeddelande-

typENUM 
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FelmeddelandetypENUM 

 Information Beskrivning 

enumeration OgiltigtNummer Personidentitet uppfyller inte de formella kraven för hur 
organisationsnummer är uppbyggdt 

enumeration PersonEjForetag Personidentitet är inte ett organisationsnummer 

enumeration IngenSkatteskuld Personen har inga skatteskulder. Dvs inget fel men en 
förklaring. 

4.2.2 FelsvarTYPE 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Referens 0..1 Den referens avsändaren eventuellt skickade 

med i SkuldutdragListaFraga. 

sträng, max 64 

tecken 

Meddelande 1 Ett felmeddelande. sträng 

 

 Felmeddelande Beskrivning 

1 Mottagare inte aktiv ingivarkoden är inte aktiv, tillgång till tjänsten medges ej 

2 Jobbet är inaktiverat för 

filmottagaren 

ingivarkoden är aktiv men ingivaren har inte tillåtelse att 

använda tjänsten 

5 XML filen validerar inte frågefilen har felaktigt format och följer inte xsd schemat 

6 Tjänsten har tekniska problem för 

tillfället 

för närvarande finns ett tekniskt fel i tjänsten 

 

För 1-5 krävs, efter att felet har avhjälpts av ingivaren, att ny frågefil skickas in till tjänsten. 

För 6 gäller att tjänsten kan inte lämna svar pga. tekniskt fel. 

• Felsituationen är rapporterad och hanteras skyndsamt hos KFM. 

• Frågeställaren anmodas att upprepa begäran om information vid senare tillfälle. 

 

 

5. Gäldenärstatus 

Tjänsten använder schemat UtdragSkatteskuldSvar.xsd för att leverera ögonblicksbilder av 

gäldenärer. 

Den del som förmedlar information om gäldenären – heter Gäldenärstatus och är en 

GäldenärstatusTYPE. 

5.1 GäldenarstatusTYPE 

Tjänsten redovisar endast skuldsaldo totalt för skattemål (MS20) för företag, dvs inte 

för privatpersoner. 

 

Information Kard. Beskrivning Typ 

Personidentitet 1 Gäldenärens person-, samordnings- eller 

organisationsnummer. 

sträng, 12 tecken, 

börjar på 16-20 

Antal 1 Antal pågående skattemål MS20. heltal 

Skuldsaldo 1 Totalt skuldsaldot, i svensk valuta, för 

pågående skattemål MS20. 

heltal 
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6. Behörighet till information 

Denna tjänst innehåller endast information som får distribueras elektroniskt till frågeställare i 

upphandlingssyfte. 

 Endast skulder på pågående skattemål (medelslag MS20) räknas med 

 Tjänsten visar ingen information för privatpersoner 

 Sekretessbelagda mål tas ej med i summeringen 

 Blockerade mål tas ej med i summeringen eftersom dessa mål har absolut sekretess 

Skulder tas med oavsett om målen har brottslig grund eller ej 

 


