
ANTECKNA UPPGIFTER OM PARTER 
 
 
Fråga: Jag är boförvaltare och håller på att anteckna NTM-centralen som borgenär, 
men känner inte till rätt FO-nummer. Har varje NTM-central ett eget FO-nummer? 
 
Svar: Samtliga NTM-centraler har samma FO-nummer: 2296962-1 
 
 
Fråga: Ska boförvaltaren ange en fysisk person som företräder 
gäldenärssammanslutningen som gäldenär i uppgifterna om parter vid en 
sammanslutnings konkurs? 
 
Svar: Nej. Om boförvaltaren på begäran av gäldenärens förträdare antecknar en gäldenär 
i sammanslutningsform i Kosti, anges sammanslutningens namn som gäldenärens namn. 
 
 
Fråga: Hur kan en gäldenär i sammanslutningsform logga in i Kosti? 
 
Svar: Om gäldenärssammanslutningen har haft tillgång till Katso-koder, kan boförvaltaren 
ta koderna i bruk och via Katso-tjänsten skapa/ändra behörigheten för gäldenärens 
företrädare till användare för Kosti-systemet. 
 
Alternativt kan boförvaltaren i uppgifterna om parten i Kosti anteckna personbeteckningen 
för gäldenärens företrädare för gäldenärsföretaget, varefter företrädaren kan logga in i 
Kosti med hjälp av sina bankkoder. 
 
 
Fråga: Var kan jag ta reda på borgenärens FO-nummer? 
 
Svar: Borgenärens FO-nummer framgår i allmänhet av borgenärens faktura eller 
brevblankett. FO-nummer för företag och näringsidkare som antecknats i handelsregistret 
kan även sökas i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma 
företags- och organisationsdatasystem. Tjänstens webbadress är www.ytj.fi. Det är 
avgiftsfritt att använda tjänsten och den kräver inte registrering. 
 
I oklara fall finns det skäl att fråga efter borgenärens FO-nummer direkt av borgenären. 
 
Fråga: Ska en utländsk borgenär antecknas i Kosti? 
 
Svar: En utländsk borgenär kan inte använda Kosti, eftersom ett finländskt FO-nummer 
krävs för identifiering. En utländsk borgenär kan alltså inte se uppgifter eller dokument 
som finns i Kosti. Om boförvaltaren vill använda Kosti endast för att skicka meddelanden 
och bilagor till en utländsk borgenär, kan boförvaltaren anteckna den utländska 
borgenärens namn och e-postadress i Kosti och skicka meddelanden till borgenären på 
normalt sätt. 
 
Om den utländska borgenären använder ett finländskt ombud, antecknas den utländska 
borgenärens namn i Kosti och det ombud som borgenären anlitar antecknas som ombud i 



Kosti. Om ombudet antecknas i Kosti motsvarande uppgifter som om finländska 
borgenärer. 
 
 
Fråga: Skickar Kosti alltid ett e-postmeddelande till borgenären om att borgenären 
har antecknats som part i ett nytt konkursförfarande? 
 
Svar: När boförvaltaren samtidigt sparar både borgenärens namn och e-postadress i 
Kosti, skickar Kosti automatiskt ett meddelande om att borgenären lagts till i konkursen i 
fråga till e-postadressen. 
 
Om boförvaltaren däremot först sparar borgenärens namn och senare lägger till en e-
postadress i borgenärens uppgifter, skickar Kosti inte ett meddelande till borgenären. 
 
 
Fråga: Jag är boförvaltare och en borgenär har bett mig att anteckna e-postadresser 
till två olika personer i sina kontaktuppgifter i händelse av frånvaro.  Är det möjligt 
att spara flera olika e-postadresser i borgenärens kontaktuppgifter? 
 
Svar: Nej. I Kosti kan endast en e-postadress antecknas för en borgenär. Meddelanden 
från Kosti skickas till denna adress. I Kosti kan borgenären använda sin organisations e-
postadress, som följs upp oavsett enskilda anställdas frånvaro. Om borgenären vill 
använda en anställds personliga e-postadress i Kosti, ska vikarien beviljas rätt att läsa e-
posten i händelse av frånvaro. 
 
 
Fråga: Jag håller på att ta i bruk Kosti och har identifierat mig i Kosti med hjälp av 
Katso-koder. När jag försöker spara min e-postadress i mina användaruppgifter, 
meddelar programmet att e-postadressen redan används och låter mig inte gå 
vidare.  Vad ska jag göra för att kunna använda Kosti? 
 
Svar: Sannolikt har samma e-postadress antecknats som er adress om ni har försökt 
identifiera er i Kosti med Vetuma-, dvs. bankkoder. Å andra sidan är det möjligt att samma 
e-postadress även har antecknats i Kosti som e-postadress för någon annan person som 
har auktoriserats att använda Kosti i samma organisation. Om ni vill att just denna adress 
ska antecknas i era användaruppgifter, ska e-postadressen tas bort från den 
användarprofil där den används. Alternativt kan ni spara någon annan e-postadress i era 
användaruppgifter.  
 
Den e-postadress som antecknats i användaruppgifterna överförs inte till era partuppgifter 
i enskilda konkur- eller saneringsförfaranden och Kosti-systemet eller dess användare 
skickar inte meddelanden till den e-postadress som antecknats i användaruppgifterna. Av 
denna anledning är det även möjligt att uppge en påhittad e-postadress i 
användaruppgifterna. 
 


