
Förfrågan företagsuppgifter  
 Kvalitet vid offentlig upphandling 



Syftet med tjänsten  

Möjliggöra för offentlig förvaltning, 
stat/kommun/landsting, att via en elektronisk  
tjänst hämta offentliga företagsuppgifter  
• för kontroll vid offentlig upphandling  
• samt löpande kontroller under avtalstiden  
• av anbudsgivare och leverantörer 



Vilka får använda tjänsten 

• Skatteverket kan lämna ut offentliga 
företagsuppgifter elektroniskt till statliga och 
kommunala myndigheter  

• Elektroniskt utlämnande till aktiebolag som ägs av 
stat och kommun får inte ske, räknas som enskilda  

• Stat/kommun/landsting kan anlita ett ombud för att 
hämta uppgifterna, servicebyrå 

 



Vilka uppgifter lämnas ut? 

Motsvarar uppgifter enligt 4820-blanketten 
• registrerad som arbetsgivare (ja/nej) 
• registrerad för mervärdeskatt (ja/nej) 
• registrerad för F-skatt, FA-skatt, A-skatt 
• arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, 

månad och kr 
• restförda skulder avseende skatter och avgifter, på 

Kronofogdesaldo enligt skattekontot, gäller endast 
för företagare/företag 



Vad krävs för att använda tjänsten? 

• SHS, spridnings- och hämtningssystem 
• Skatteverkets e-transportsystem 

 



SHS 

• För säkert informationsutbyte mellan organisationer 
vid kommunikation över Internet 

• För att öka servicegraden  
– inom offentlig förvaltning  
– från offentlig förvaltning till företag och enskilda 

• Godkänt av Kammarkollegiet  
• Rekommenderas som informationsbärare 

organisationer emellan 
 



SHS forts. 

• Ramavtalen SHS 2004 och Infratjänst 2003 
– erbjuder myndigheter, kommuner och landsting 

lättillgängliga produkt- och tjänstelösningar  
– för egen utveckling och drift av viktiga funktioner 

• Infratjänstleverantörerna har även färdigpaketerade 
tjänster 

• Flera infratjänstleverantörer är på gång att utveckla 
tjänster för hämtning av företagsuppgifter 

 



E-transport 

• Webb-baserad säker filöverföringstjänst  
• Erbjuder filöverföring/filmottagning om man inte har 

en egen SHS-installation  
• Företag och myndigheter kan hämta och lämna filer 

till Skatteverket via Internet 
• Kräver egenutveckling (befintliga system kan 

behöva kompletteras eller uppdateras, inklusive 
visningsgränssnitt) 
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Hur fungerar tjänsten? 

Övergripande 
• En myndighet, kommun eller ett landsting (ingivare) 

ställer fråga elektroniskt till Skatteverket (XML-fil) 
– via SHS eller e-transport 

• Skatteverket tar emot filen och bekräftar den 
• Skatteverket skapar en svarsfil med svar på de 

frågor ingivaren ställt 
• Skatteverket skickar tillbaka filen 

– via SHS eller e-transport 

 
 



Exempel på XML-fil, frågefil företagsuppgifter 

• <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
• <ForfraganForetagsuppgifter xmlns="se/skatteverket/foretagsregistrering/instans/1.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="se/skatteverket/foretagsregistrering/instans/1.0 

• http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/fr/ffu/instans/V1/ForfraganForetagsuppgifter.xsd"> 
• <Ingivare>161128000010</Ingivare> 
• <Ombud>161128000011</Ombud> 
• <Refnr>123-ABC</Refnr> 
• <BegaranLista> 

• <Person> 
• <PersonOrganisationsNrMedSekel>161128000013</PersonOrganisationsNrMedSekel> 

• </Person> 
• <Person> 

• <PersonOrganisationsNrMedSekel>161128000021</PersonOrganisationsNrMedSekel> 
• </Person> 
• <Person> 

• <PersonOrganisationsNrMedSekel>161128000062</PersonOrganisationsNrMedSekel> 
• </Person> 
• <Person> 

• <PersonOrganisationsNrMedSekel>161128000070</PersonOrganisationsNrMedSekel> 
• </Person> 
• <Person> 

• <PersonOrganisationsNrMedSekel>161128000096</PersonOrganisationsNrMedSekel> 
• </Person> 

• </BegaranLista> 
• </ForfraganForetagsuppgifter> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/fr/ffu/instans/V1/ForfraganForetagsuppgifter.xsd


Mottagaren 

• Svaret levereras i XML-format. Skatteverket 
tillhandahåller inget gränssnitt för slutanvändaren. 

• Egen utveckling av användargränssnitt hos 
mottagaren 
 



Driftstart, öppettider och kostnader 

• Driftstart 3 juni 2010 
• Öppettider vardagar 0800-1900 
• Skatteverket lämnar ut uppgifterna utan kostnad 
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