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Produktbeskrivning P25_Personinformation 
 
 
Produkten visar aktuella uppdrag för en person/företag, samt eventuell information om 
personlig konkurs, näringsförbud eller biträdesförbud. 
 
Utsökningen visar inte de uppdrag där personen/företaget har avslutat sina uppdrag, eller 
de uppdrag i företag där företaget är upplöst sedan fem år tillbaka. 
 
Sökningen avbryts om uppdragen överstiger 300 st (felkod visas) och 300 st av uppdragen 
visas. 
 
Schemaversion 2.00 

 

XML-information som kan förekomma 

 

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet/Foretra
darIdentitet@bolagsverketsid 

Visar internt idnummer på företrädaren. 

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet/Sekel 

Visar sekel till personnummer eller samordningsnummer.  
Värdet kan vara blankt/8/9/0. 
8 = 1800 
9 = 1900 
0 = 2000 
Blankt = inget sekel  

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet/Organi
sationsnummer 

Visar organisationsnummer på företrädare om den är en juridisk person. 

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet 
/Personnummer 

Visar personnummer på företrädare.  

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet 
/Samordningsnummer 

Visar samordningsnummer på företrädare. 
Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare 
folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som 
företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt 
personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 
60). 
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Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet 
/GDnummer 

Visar sk GDnummer som organisationsnummer.  
Gdnummer tilldelas av Skatteverket. 
Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 
Checksiffran stämmer. 
Har ersatts av sammordningsnummer men det finns några GDnummer kvar i 
Bolagsverkets register 

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet/OvrigI
dentitet 

Visar annan typ av organisationsnummer om företrädarens identitet ej är någon av 
organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller GDnummer. 

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Personidentitet 
/Lopnummer 

Visar löpnummer för företrädaren.  
Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma 
organisationsnummer/personnummer.  

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Fornamn 

Visar den sökta personens förnamn.  

Personinformation/Person/personhuvud200:Personhuvud/Namn 

Visar den sökta personens efternamn eller företagets firma. 

Personinformation/Person/revisor200:Revisorskvalifikation@typ 

Visar vilken revisorskvalifikation en revisor har. Möjliga revisorskvalifikationer finns som 
enumerationer i schemat. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs@dodsbonummer 

Visar sk dödsbonummer. Numret är tilldelat av skatteverket. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Konkursdatum/Inl
edd/Beslutsfattare@kod 

Visar vilken beslutsinstans som tog beslutet. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Konkursdatum/Inl
edd/datum 

Visar vilket datum personliga konkursen inleddes. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Konkursdatum/Av
slutad 

Visar vilket datum personliga konkursen avslutades. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Konkursdatum/Up
phavd 

Visar vilket datum personliga konkursen upphävdes. 
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Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Beslut/Malnumme
r 

Visar vilket målnummer ärendet har. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Tillsynsmyndighet
/Namn 

Visar vem som är tillsynsmyndighet för personliga konkursen. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Tillsynsmyndighet
/Adress/CO 

Visar tillsynsmyndighetens c/o. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Tillsynsmyndighet
/Adress/Postadress 

Visar tillsynsmyndighetens postadress. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Tillsynsmyndighet
/Adress/Postnummer 

Visar tillsynsmyndighetens postnummer. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Tillsynsmyndighet
/Adress/Postort 

Visar tillsynsmyndighetens postort. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Tillsynsmyndighet
/Adress/Land 

Visar tillsynsmyndighetens land. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Forvaltare/Fornam
n 

Visar vem som är konkursförvaltare för personliga konkursen (förnamn). 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Forvaltare/Namn 

Visar vem som är konkursförvaltare för personliga konkursen (efternamn). 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Forvaltare/Adress/
CO 

Visar konkursförvaltarens c/o. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Forvaltare/Adress/
Postadress 

Visar konkursförvaltarens postadress. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Forvaltare/Adress/
Postnummer 

Visar konkursförvaltarens postnummer. 
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Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Forvaltare/Adress/
Postort 

Visar konkursförvaltarens postort. 

Personinformation/Person/personstatus200:PersonligKonkurs/Forvaltare/Land 

Visar konkursförvaltarens land. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Fritext 

Visar eventuellt fritext gällande biträdesförbudet. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Beslut@typ 

Visar vilken typ beslutet är. Möjliga beslutstyper finns som enumeration. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Beslut/Beslutsfattare
@kod 
Visar vilken beslutsinstans som tog beslutet. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Beslut/Malnummer 

Visar vilket målnummer ärendet har 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Beslut/Datum 

Visar vilket datum beslutet togs. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Forbudsdatum/Slutlig
t@from 

Visar from vilket datum som det slutliga biträdesförbudet skall gälla. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Forbudsdatum/Slutlig
t@tom 

Visar tom vilket datum det slutliga biträdesförbudet skall gälla. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Forbudsdatum/Tillfal
ligt@from 

Visar from vilket datum det tillfälliga biträdesförbudet skall gälla. 

Personinformation/Person/personstatus200:Bitradesforbud/Forbudsdatum/Upph
avning@from 

Visar from vilket datum upphävandet av biträdesförbudet skall gälla 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Fritext 

Visar eventuell fritext gällande näringsförbudet. 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Forbudsdatum/Slutlig
t@from 

Visar from vilket datum det slutliga näringsförbudet skall gälla. 
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Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Forbudsdatum/Slutlig
t@tom 

Visar tom vilket datum det slutliga näringsförbudet skall gälla. 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Forbudsdatum/Tillfall
igt@from 

Visar from vilket datum det tillfälliga näringsförbudet skall gälla. 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Forbudsdatum/Upph
avning@from 

Visar from vilket datum upphävandet av näringsförbudet skall gälla 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Beslut@typ 

Visar vilken typ beslutet är.  

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Beslutsfattare@kod 
Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Beslutsfattare 

Visar vilken beslutsinstans med kod och test som tog beslutet.  

Personinformation/Person/personstatus200: Naringsforbud/Malnummer 

Visar vilket målnummer ärendet har 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Datum 

Visar vilket datum beslutet togs. 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Dispens@from 

Visar from vilket datum dispensen gäller. 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Dispens@tom 

Visar tom vilket datum dispensen gäller. 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Dispens@aterkallad 

Visar vilket datum dispensen återkallades. 

Personinformation/Person/personstatus200:Naringsforbud/Avveckling 

Visar from vilket datum avvecklingen gäller. 

Personinformation/Person/Foretag@bolagsverketsid 

Visar internt idnummer på företrädaren. 

Personinformation/Person/Foretag/Foretagsidentitet/Sekel 

Visar sekel till personnummer eller samordningsnummer.  
Värdet kan vara blankt/8/9/0. 
8 = 1800 
9 = 1900 
0 = 2000 
Blankt = inget sekel  
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Personinformation/Person/Foretag/Foretagsidentitet/Organisationsnummer 

Visar organisationsnummer på företrädare om den är en juridisk person 

Personinformation/Person/Foretag/Foretagsidentitet/Personnummer 

Visar personnummer på företrädare. 

Personinformation/Person/Foretag/Foretagsidentitet/Samordningsnummer 

Visar samordningsnummer som företrädare. 
Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare 
folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som 
företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt 
personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 
60). 

Personinformation/Person/Foretag/Foretagsidentitet/GDnummer 

Visar sk GDnummer som organisationsnummer.  
Gdnummer tilldelas av Skatteverket. 
Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 
Checksiffran stämmer. 
Har ersatts av sammordningsnummer men det finns några GDnummer kvar i 
Bolagsverkets register 

Personinformation/Person/Foretag/Foretagsidentitet/OvrigIdentitet 

Visar annan typ av organisationsnummer om företrädarens identitet ej är någon av 
organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller GDnummer. 

Personinformation/Person/Foretag/Foretagsidentitet/Lopnummer 

Visar löpnummer för företrädaren.  
Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma 
organisationsnummer/personnummer. Det gäller enskilda näringsidkare, ideella föreningar 
som bedriver näring och stiftelser som bedriver näring. 

Personinformation/Person/Foretag/firma200:Firma/Namn 

Visar företagets firma (namn) 
 

Personinformation/Person/Foretag/firma200:Firma/Registrerad 

Används ej 

Personinformation/Person/Foretag/firma200:Firma/lan200:Huvudskyddslan/Huv
udlan@kod 

Används ej 

Personinformation/Person/Foretag/firma200:Firma/lan200:Huvudskyddslan/Sky
ddslan@kod 

Används ej 
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Personinformation/Person/Foretag/foretagsform201:Foretagsform@typ 

Visar vilken företagsform företaget har. 

Personinformation/Person/Foretag/objekstatus201:Status@datum 

Visar företagets statusdatum. 

Personinformation/Person/Foretag/objektstatus201:Status@kod 

Visar vilken status företaget har. 

Personinformation/Person/Foretag/Foretradare@arbetstagarrepresentant 

Visar markering om företrädaren är arbetstagarrepresentant.  

Personinformation/Person/Foretag/Foretradare@forsakringsrepresentant 

Visar markering om företrädaren är försäkringstagarrepresentant.  

Personinformation/Person/Foretag/Funktion@kod 

Visar vilken funktion företrädaren har. 

Personinformation/Person/Foretag/Foretradare/Utlandsbosatt 

Visar slutdatum för utlandstillstånd 
 
 
 


