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Versionshantering och uppsättning 
UC KYC kommer löpande att utveckla sina API:er, vilket innebär att API-anrop, element och attribut kan tillkomma i existerande API. Vi kommer emellertid inte 

att ta bort något som redan existerar, eftersom detta skulle skapa problem för existerande klienter. Klienter måste se till att inte fallera på okända attribut 

eller element i svarsanrop. I de fall en tjänst måste förändras så att den bryter mot ovanstående princip, kommer UC KYC att publicera en ny version av API-

anropet, och en migreringsstrategi kommer att avtalas med existerande kunder. 

 

Tjänster 

Hämta UC KYC rapport för företag 
Tjänsten bygger på att du som verksamhetsutövare skickar in en fråga för att få en eller flera KYC-rapporter tillbaka. Det går att antingen fråga om en specifik 

kund, eller samtliga KYC rapporter om alla dina kunder sedan en specifik tidpunkt. Du kan bara hämta KYC-rapporter som skapats kopplat till ditt specifika 

kundnummer hos UC:  

Fråga: KYC rapport för företag 
Frågan som skickas till UC KYC.  

Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

Identifieringsinformation: 

     

    

Rapport fråga:  



dateSince Datum och tidpunkt 
 
Används för att hämta alla rapporter som skapats sen 
angivet datum samt tidpunkt. Rapporter som skapats 
efter det angivna datumet och tidpunkten hämtas.  
 
Exempel: Om du anger 20180506:14:30:00 så kommer 
alla rapporter som skapats 14:30:01 och framåt att 
hämtas.  
Om endast datum skickas kommer systemet att tyda 
detta som att tidpunkten är 00:00:00 
 
Endast den senaste rapporten för en specifik kund 
hämtas.  
 

yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSSZ 

J 

businessID Organisationsnummer  
 
Används för att hämta den senaste rapporten om en 
specifik kund. Du kommer maximalt få en rapport i 
svaret.  
 
Fyll i organisationsnummer för det företag du vill hämta 
KYC rapport för. Om företaget är en enskild firma fylls 
personnummer i.  

NNNNNNNNNN 
 
Behöver ha korrekt 
format vid 
checksifferkontroll.  

N 

 

Svar : KYC rapport för företag 
KYC rapportens innehåll:  

Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

 
Lista på förekommande företag som lämnat KYC:  



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

businessID Organisationsnummer för den kund som KYC 
rapporten gäller.  

NNNNNNNNNN 
 

J 

businessName Företagets juridiska namn String J 

popularName Företagets populärnamn String N 

businessType Juridisk form  
Tvåställig kod  

Lista på 
juridiska former 
  

J 

businessStatus Förekommande statusar: 
1 - Aktivt [Active] 
 
Företag med följande statusar kan inte lämna 
KYC. Alltså kommer de inte förekomma i 
rapportläge.  
2 - Passivt [Passive] 
9 - Inaktivt [Inactive] 

Numerisk ett 
tecken 

J 

industryCodes En lista på förekommande SNI koder för svenska bolag innehållande följande:  

Code SNI kod för svenska företag.  
 
Om SNI kod inte finns lämnas fältet tomt. Kan 
tolkas som att information saknas.  
 

Numerisk 5 
tecken 
 

N 

Heading Beskrivande text av SNI kod 
 
Om SNI kod inte finns lämnas fältet tomt. Kan 
tolkas som att information saknas.  
 

String N 

addresses En lista på en eller flera förekommande adresser innehållande följande information:  

Street  Gatuadress String  

Postcode Postkod Numerisk 5 
tecken 

 

City Postort  String  

Municipality  Kommun String  

municipalityCode    

municipality    

County  Län String  

Countycode    

County    

streetAddressType Förekommande värden:  
Visiting : Besöksadress 
Postal : Utdelningsadress 

String  



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

signatoryStatement Firmatecknare i förklarande text. 
 

String  

otherCountry En lista på länder som förekommer under följande:  

otherCountrySuppli
ers 

Lista på de länder som kunden har registrerat för sina Leverantörer : Minst ett land kommer finnas.  
  

iso3 Landskod  Country code  
ISO 3166-1 
alpha-3 

J 

name Land i klartext  String J 

otherCountryCusto
mers 

Lista på de länder som kunden har registrerat för sina kunder : Minst ett land kommer finnas.  
 

iso3 Landskod Country code  
ISO 3166-1 
alpha-3 

J 

name Land i klartext  String J 

otherCountryPhysic
alPresence 

Lista på länder som kunden har registrerat för sin gränsöverskridande verksamhet.  
 

iso3 Landskod Country code  
ISO 3166-1 
alpha-3 

N 

name Land i klartext  String N 

annualTurnover Förväntad årsomsättning enligt nedan:  

currencyCode Valutakod.  
 
Kunden kan registrera den valutan som de 
redovisar i.  
 
Endast SEK och EUR kan förekomma idag 

ENUM 
valutakod ISO 
4217:2015 
3-ställig 
bokstavskombin
ation 
 

J 

annualTurnover Belopp angett i tusental.  
 
Exempel: 200 SEK = 200 000 kr  

Endast siffror, 
heltal större än 
0, 
 
max 15 tecken 
 

J 



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

authorisedBusiness Tillståndspliktig verksamhet 

hasAuthorisations True : kunden har registrerat att de har 
tillståndspliktig verksamhet 

False : kunden har registrerat att de inte har 
tillståndspliktig verksamhet 

 
Om kunden angett true ska följande fält också 
vara ifyllda:  
 

BOLEAN J 

authorisationType Typ av tillståndsmyndighet som den 
tillståndspliktiga verksamheten faller under  

Lista på 
tillståndsmyndig
heter 
 
 

N 

supervisionType Typ av verksamhet som kunden bedriver  Lista på 
verksamhet 
 
 

N 

regulatedMarket Kunden finns på en reglerad marknad  

publiclyListed True : kunden har registrerat att de finns 
registrerade på en reglerad marknad  

False : kunden har registrerat att de inte finns 
registrerade på en reglerad marknad 

 
Om kunden angett true ska följande fält också 
vara ifyllda:  

BOLEAN J 

bourseOrRegulatedMarkets Textfält där kunden fyllt information om 
vilken eller vilka reglerade marknader som 
avses.  

String  
max 256 tecken 

N 

concern Innehåller en lista på företag i en koncernstruktur i förekommande fall. Det kan finnas företag i flera nivåer. Moderbolag 
förekommer endast en gång. 

businessID Organisationsnummer för företaget  NNNNNNNNNN N 

businessName Företagets juridiska namn String N 

popularName Företagets populärnamn  String N 



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

shares Andel som företaget ovan i strukturen äger av 
det specifika företaget i procent.  
 
Ett moderbolag har alltid 000,00 
 
I koncernstrukturen finns företag där det 
finns ägarandel från 51% och uppåt.  
 
Exempel: 52% = 52,00 

Decimaltal  N 

corporateGroupLevel Följande kan förekomma:  
PARENT – moderbolag  
SUBSIDIARY – dotterbolag  

 N 

countryOfResidenc
e 

 Land i vilket företaget finns.     

iso3 Landskod Country code  
ISO 3166-1 
alpha-3 

N 

name Land i klartext  String N 

benificialOwners Lista på de verkliga huvudmän som finns registrerade:   

Votes Ägarandel i antal röster i procent.  
 
Om verklig huvudman är en av systemet 
utsedd alternativ verklig huvudman, är detta 
fältet tomt.  
 
Exempel 25% = 25,00 

Decimaltal  N 

Shares Ägarandel i antal aktier i procent.  
 
Om verklig huvudman är en av systemet 
utsedd alternativ verklig huvudman, är detta 
fältet tomt. 
 
Exempel 25% = 25,00 

Decimaltal  N 

birthData  Födelsedatum  
För varje födelsedatum kan en eller flera av nedanstående fält vara ifyllda.  

dayOfBirth Dag   N 

monthOfBirth Månad  N 

yearOfBirth År   N 



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

ssnType Personnummertyp  
Kan innehålla följande värden:  

- Svensk 
- Annan  
- Födelsedatum  

 

 N 
 

person Information om personen som registrerats som verklig huvudman 

personID Personnummer alt. annat social security 
number.  
Om verklig huvudman endast har ett 
födelsedatum är detta fäletet tomt  

 N 

gender Kön (man/kvinna)   N 

firstName Förnamn  N 

lastName Efternamn  N 

identificationFileR
eference 

Referens till ID-handling som används för att 
hämta bild i annan tjänst.  
 
 
 

 N 

personRiskDataSelf
Report 

Denna information finns om kunden själv har angett att någon är PEP/RCA  

pepType Beskrivande text av vilken typ av PEP 
personen är.  

Lista på PEP 
typer  
 

N 

rcaType Beskrivande text av vilken typ av RCA 
personen är.  

Lista på RCA 
typer  
 

N 

Pep  true/false BOLEAN N 

Rca  true/false BOLEAN N 

Citizenship  Visar vad som finns registrerat för medborgarskap för verklig huvudman. Innehåller en lista på länder.   

iso3 Landskod Country code  
ISO 3166-1 
alpha-3 

N 

name Land i klartext  String N 

countryOfResidenc
e 

Visar vad som finns registrerat för skatterättslig hemvist för verklig huvudman. Endast ett land kan 
förekomma.  

iso3 Landskod Country code  
ISO 3166-1 
alpha-3 

N 

name Land i klartext  String N 



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

executives En lista på de befattningshavare som finns registrerade på företaget.  

person Information om personen som är registrerade som befattningshavare:  

personID Personnummer  
 
Om personen inte har ett svenskt 
personnummer, men födelsedatum är känt 
presenteras detta enligt följande:  
YYMMDD-0000  
 
Om personen inte har ett känt 
personnummer presenteras det enligt 
följande: 000000-0000 
 

 J 

gender Kön (man/kvinna)  
 
Är idag beräknat med hjälp av personnummer 
varför vissa personer får felaktigt kön.  
 

 J 

firstName Förnamn  J 

lastName Efternamn  J 

executiveFunctio
n 

Funktion i företaget  Lista på 
funktioner 

N 

executiveRole Roll i företaget Lista på roller N 

countryOfResiden
ce 

Land i vilket personen har sin hemvist. Redovisas i de fall vi har information.  

 iso3 Landskod Country code  
ISO 3166-1 
alpha-3 

N 

 name Land i klartext  String N 

personRiskDataSelf
Report 

Denna information finns om kunden själv har angett att någon är PEP/RCA  

pepType Beskrivande text av vilken typ av PEP 
personen är.  

Lista på PEP 
typer  

N 

rcaType Beskrivande text av vilken typ av RCA 
personen är.  

Lista på RCA 
typer  

N 

Pep  true/false BOLEAN N 

Rca  true/false BOLEAN N 

representative Information om den person som har lämnat in information om kunden 

personID Personnummer  J 

firstName Förnamn  J 



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

lastName Efternamn  J 

Gender Kön  J 

contactInformation  Kontaktinformation:  

phone Telefonnummer  J 

email E-postadress  J 

riskDataSummary Sammanställning av företagets riskprofil. Alla risker summeras uppåt. Om det finns en underliggande risk som är 
medium kommer företagets övergripande risk också vara medium. Risken indikerar om det finns underliggande 
information som verksamhetsutövaren behöver ta ställning till.  
 
Samtliga nedanstående risker är risksatta enligt följande [Collected riskscore]: 
1 – Låg risk 
2 – Mellan risk 
3 – Hög risk  
 
CollectedRiskScore Övergripande risk för det specifika 

företaget. Baseras på underliggande 
risker satta för företaget.  
 

 J 

sanctionRiskScore Sammanställd riskscore för sanktionsrisk 

collectedRiskScore Risksättning   J 

personHits Om det finns en träff på sanktionslista för 
en person listas här personnummer.  
 

 J 

businessHit False – om det inte finns någon träff på 
sanktionslista för företaget.  
True – om det finns en träff på 
sanktionslista för företaget 

 J 

pepRiskScore Sammanställd risk för PEP träffar  

collectedRiskScore Risksättning  J 

personHits Om det finns en pep-träff finns här 
personnummer på den person där träffen 
finns.  

 N 

rcaRiskScore Sammanställd risk för PEP träffar 

collectedRiskScore Risksättning  J 



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

personHits Om det finns en pep-träff finns här 
personnummer på den person där träffen 
finns.  

 N 

countryRiskScore Sammanställd risk för land 

collectedRiskScore Risksättning  J 

countryRiskScoreHi
ts 

Om det finns en träff på land med hög 
eller medium risk skickas en lista på de 
länderna   

 N 

industryCodeRiskS
core 

Sammanställd risk för verksamhet (SNI kod)  

 collectedRiskScore Risksättning   J 

 industryCodeRiskS
coreHits 

Om det finns en SNI kod som innebär risk 
visas dessa i en lista  

 N 

businessStructureRi
skDataSummary" 

Innehåller en summering av företagets risker samt mer detaljerad information om funna träffar.  

businessID Organisationsnummer NNNNNNNNNN  

businessName  String  

businessRiskData    

businessRiskDataS
ummary 

 

sanctionListHit    

countryRisks Lista på de träffar som finns på länder  
iso3 Landskod Country code  

ISO 3166-1 
alpha-3 

N 

name Land i klartext  String N 

industryCodes Lista på de träffar som finns på SNI koder  
Code SNI kod för svenska företag.  

 
Om SNI kod inte finns lämnas fältet tomt. Kan 
tolkas som att information saknas.  
 

Numerisk 5 
tecken 
 

N 

Heading Beskrivande text av SNI kod 
 
Om SNI kod inte finns lämnas fältet tomt. Kan 
tolkas som att information saknas.  
 

String N 

     

 



Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

businessRiskDataF
oundDetails 

businessHits    

personCollectionRis
kDataSummary 

Innehåller en summering av de risker som finns på personer i företaget, samt mer detaljerad information om funna träffar.  

personPersonID    

firstName    

lastName    

personRiskDataSu
mmary 

 

sanctionListHit    

countryRisks    

pepHit    

rcaHit    

highestHitQuality    

pepType    

rcaType    

      

      

      

      

 

PEP träffar CM1 

 

Hämta ID-handling  

Fråga om ID-handling 
Term  Förklaring Format  Obligatorisk 

identificationFileReference Referens till ID-handling som används ör att 
hämta bild i annan tjänst. 

  

      

      

 

Svar ID-handling  
Bild skickas upp.  

 



Hämta UC KYC rapport privatperson 

Fråga : KYC rapport för privatperson 

Svar : KYC rapport för privatperson 
 

 

 

 

 

Listor 

Juridisk form [BusinessType]  
Kod Svenska  

AB Aktiebolag 

EB Enkelt bolag 

EF Enskild firma 

EK Ekonomisk förening 

FI Utländsk filial 

HK Handels- och Kommanditbolag 

BF Bostads- och Bostadsrättsförening 

IF Ideell förening 

SA Samfällighet 

SF Stiftelser och fonder 

SK Statliga och kommunala bolag samt landsting 

VP Värdepappersfond 

OV Annat 

 

Tillståndspliktig verksamhet [authorisedBusiness]  
Typ  Svenska 

SUPERVISION_AIFM AIFM  

SUPERVISION_BANK Bank 



SUPERVISION_CREDIT Kreditmarknadsbolag 

SUPERVISION_CONSUMER_CREDIT Verksamhet med konsumentkredit 

SUPERVISION_ELECTRONIC_MONEY Institut för elektroniska pengar 

SUPERVISION_FINANCIAL_INSTITUTE Finansiellt institut 

SUPERVISION_FUND Fondbolag 

SUPERVISION_INSURANCE_BROKER Försäkringsförmedlare 

SUPERVISION_LIFE_INSURANCE Livförsäkringsrörelse 

SUPERVISION_CAPITAL_MARKETS Värdepappersfond 

SUPERVISION_OTHER Annan 

 

 

Tillståndsmyndighet [licensingAuthority]  
Typ  Svenska 

AUTH_FINANCIAL_AUTHORITY Finansinspektionen 

AUTH_GAMBLING_AUTHORITY Lotteriinspektionen 

AUTH_ESTATE_AGENTS_INSPECTORATE Fastighetsmäklarinspektionen 

AUTH_OTHER Annan 

 

PEP typer 

Typer Beskrivning 

PEP_HEAD_OF_STATE Statschef 

PEP_HEAD_OF_GOVERNMENT Regeringschef 

PEP_MINISTER Minister 

PEP_PARLIAMENT_MEMBER Parlamentsledamot 

PEP_POLITICAL_BOARD_MEMBER Styrelseledamot i politiskt parti 

PEP_JUDGE Domare 

PEP_AUDIT_AUTHORITY_OFFICIAL Högre tjänsteman i revisionsmyndighet 

PEP_CENTRAL_BANK_OFFICIAL Högre tjänsteman i centralbankens styrande organ 

PEP_AMBASSADOR Ambassadör 

PEP_HIGHER_OFFICER Hög officerare 

PEP_STATE_COMPANY_MANAGER Person i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 

PEP_OTHER Annan 



 

RCA typer 

Typer Beskrivning 

RCA_SPOUSE Make/maka 

RCA_REGISTERED_PARTNER Registrerad partner 

RCA_COMMON_LAW_SPOUSE Sambo 

RCA_CHILD Barn 

RCA_CHILD_SPOUSE Förälder 

RCA_PARENT Barns make, registrerad partner, sambo 

RCA_KNOWN_ASSOCIATE Känd medarbetare 

RCA_OTHER Annan 

 

Funktion och roll [executiveFunction : executiveRole] 

Typer Beskrivning 

SIGNATORY Särskild firmatecknare 

EXTERNAL_MANAGING_DIRECTOR Extern vd 

EXTERNAL_DEPUTY_MANAGING_DIRECTOR Extern vice vd 

LIMITED_PARTNERSHIP Kommanditdelägare 

FULL_PARTNER Komplementär 

BOARD_MEMBER Styrelseledamot 

CHAIRMAN Ordförande 

DEPUTY_BOARD_MEMBER Styrelsesuppleant 

TEMPORARY_DEPUTY_MANAGING_DIRECTOR Stf vd 

MANAGING_DIRECTOR vd 

EXECUTIVE_BOARD_MEMBER Verkställande ledamot 

DEPUTY_CHAIRMAN Vice ordförande 

DEPUTY_MANAGING_DIRECTOR Vice vd 

PARTNER Bolagsman 

OWNER Innehavare 

PROCURATION_HOLDER Prokurist 

 


