
 

 

 

 

FINANSPOLISEN INFORMERAR - GOTOGETHER • NOVEMBER 2018 
 

 

 

 

Införandet av goAML hos finanspolisen 
Arbete pågår med den feedback som getts på den senaste versionen av XML-specifikationen 
och XML-schemat. Vi har sett att det finns behov av en tydligare förklaring till vilken slags in-
formation vi söker i vissa fält och när tvåparts eller flerpartstransaktion ska tillämpas.  

 

Användarmanualen utvecklas och uppdateras därför och berörda fält i XML-specifikationen 
kommer att ha exemplifieringar.  När arbetet är klart delges det till deltagarna i goTogether.  

 

Information och åtgärder efter feedback 

 

Problem med submission_date/rapporteringsdatum 

3.1 report i specifikationen: fältet submission_date/rapporteringsdatum fungerar inte i enlighet 
med specifikationen d.v.s. att det ska fyllas i med automatik. Det fungerar vid manuell rapporte-
ring men vid XML-uppladdning behöver däremot datum anges i fältet.  

 

Förändringar av vissa tvingande fält 

4.1.2 t_account i specifikationen: institution_code/organisationsnummer och swift/BIC är inte 
längre obligatoriskt. Av tekniska skäl behöver man däremot bocka i antingen organisationsnum-
mer eller swift men tillhörande fält för värde behöver inte fyllas i. 

 

4.2.1 t_entity_my_client  och 4.2.2 t_entity i specifikationen: name/organisationsnamn är inte 
längre mandatory. Däremot behöver något av name/organisationsnamn eller commer-
cial_name/kommersiellt företagsnamn vara ifyllt. 

Frågor om kortuppgifter 

 

PCI DSS 

En del verksamhetsutövare har lyft frågor om hur PCI DSS är förenligt med goAML. PCI DSS är 
ett affärsavtal som är ställt under såväl nationell som gemenskapsrättslig lagstiftning. Det krävs 
således inget särskilt avtal med Polismyndigheten för att uppfylla PCI DSS. Det krav som PCI 
DSS har på säker/krypterad information vid överföring av kortuppgifter uppfylls av goAML.  

 

Fullständiga kortnummer 

Kortnummer är att anse som en personuppgift och är en sådan uppgift som verksamhetsutövare 
får behandla i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Kortnummer, i 
så fullständig form som de finns tillgängliga, ska rapporteras in. Kompletta kortnummer är en 
viktig uppgift för finanspolisen i syftet att analysera inkommen information och upptäcka mönster 
och risker kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Inför införandet av goAML finns det 
däremot förståelse för att inte alla verksamhetsutövare kommer hinna få all information på plats. 
De uppgifter man har tillgång till ska dock rapporteras.  
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Faktaansvarig:  

 

 

Önskemål har lyfts om flera transaktionsexempel på just kortköp. Flera frågor om hanteringen av 
kortuppgifter i XML-schemat har också ställts. Med anledning av detta görs en genomgång av 
schemat avseende kortuppgifter vilket kan leda till justeringar. Transaktionsexempel och eventu-
ella förändringar av XML-schemat kommer att delges så snart arbetet är klart.  

Frågor till goTogether@polisen  
Vi har fått in en del frågor som redan finns besvarade i FAQ:n. Sök därför gärna information i 

FAQ och XML-specifikationen i första hand. Om inte tillräckligt svar finns där går det självklart 

bra att maila till gotogether@polisen.se.  

 

Frågor har också skickats via Anslagstavlan. Då denna funktion inte är fullt utvecklad än behöver 

dessa frågor skickas in till gotogether@polisen.se för att kunna besvaras av finanspolisen. 

Projektet goTogether 
Ett möte har hållits med tillsynsmyndigheterna där de förevisades hur rapportering ska ske via 

webbportalen och de informerades om systemet goAML och projektet goTogether. De fick också 

information om i vilken omfattning de kommer att ha tillgång till goAML.  

 

Nästa möte för goTogether 

Enligt tidigare information planerades det för ett möte med deltagarna i oktober.  Möte har skju-

tits upp dels då datumet för goLIVE flyttades fram till 1 mars 2019 och dels för att kunna omhän-

derta de frågor som uppstått kring XML-schemat och specifikationen. Just nu pågår inhämtning 

av vilka frågor man önskar ta upp på nästa möte. En separat inbjudan till möte kommer att gå ut 

då datum har bestämts.  

 

Kontakta oss gärna om du har frågor via gotogether@polisen.se  
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