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1 Inledning 

 

Katso-koden är en avgiftsfri användarkod för företagsbruk. Med Katso-koden kan 

man använda Tullens elektroniska tjänster. Katso-koderna hanteras i webbtjäns-

ten Katso. Med Katso-koder kan man också använda bl.a. Skatteförvaltningens 

och FPA:s e-tjänster.  

Webbtjänsten omfattar koder på olika nivåer, och en kod kan ha flera olika behö-

righeter. Genom behörigheterna kan man fastställa vilka tjänster som kan använ-

das med en Katso-kod. En Katso-kod kan omfatta flera behörigheter. Tullens 

tjänster, med undantag av Intrastat, kräver en certifierad Katso-kod. Certifiering 

betyder att innehavarens identitet har verifierats och personbeteckningen har 

kopplats till Katso-koden. Med stark autentisering kan man verifiera både det före-

tag som användaren representerar och användarens identitet. 

 

Katso-kod Beskrivning 

Huvudanvändare Huvudanvändaren både skapar och hanterar Katso-

underkoder. Huvudanvändaren kan också bevilja och ta 

emot auktoriseringar. Huvudanvändarens kod omfattar 

alltid alla de behörigheter i webbtjänsten Katso med 

vilka användaren kan agera i företagets namn. Huvud-

användaren ska ha firmateckningsrätt i företaget. Före-

taget kan också ha en sekundär huvudanvändare, som 

t.ex. hanterar koder. 

Katso-kod Katso-koden är en stark kod, som är kopplad till per-

sonbeteckningen. Personen ska verifiera sin identitet vid 

registrering. Innehavaren av en Katso-kod hanterar 

själv uppgifterna om koden i webbtjänsten Katso. 

Katso-underkod Katso-underkoden omfattar ett användarnamn och ett 

lösenord, den har alltså inte kopplats till innehavarens 

personbeteckning. Katso-underkoden kan certifieras till 

en Katso-kod. Alla behörigheter kan inte beviljas till 

underkoden. 

 

Tabell 1: Katso-kodtyper 

 

Tabellen nedan visar Katso-koderna och de behörigheter som används i Tullens e-

tjänster och med vilka man kan identifiera sig i tjänsten i fråga. 
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Huvudanvändare* X X X X X X X X 

Katso-kod behörig-
heten TULL Tullklare-
ring 

X X     X X X X 

Katso-kod 
behörigheten TULL 
Tullens tillstånd        

X 

      

 

Katso-kod behörig-
heten TULL Punktbe-
skattning    

 

   

X 

Katso-kod behörig-
heten TULL Intrastat 

    X        
 

Katso-underkod 
behörigheten TULL 
Intrastat 

    X        

 

Katso-underkod      X   X      

*= Kod för huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare 

Tabell 2: Katso-koderna och behörigheterna i Tullens e-tjänster 

 

 

2 Krav och begränsningar gällande Katso-koder 

 

Huvudanvändaren ska enligt utdraget ur handelsregistret ha firmateckningsrätt 

(rätt att agera på företagets vägnar). Anteckning i handelsregistret krävs inte av 

näringsidkare och lantbrukare. Föreningars firmateckningsrätt kontrolleras i före-

ningsregistret. Om flera personer har firmateckningsrätt kan alla dessa bli Katso-

huvudanvändare  

Identiteten av innehavaren av en Katso-kod ska verifieras antingen genom per-

sonliga nätbankskoder, genom ett elektroniskt identitetskort med chip (HST-kort) 

eller genom att besöka något av Skatteförvaltningens kontor.  

Identiteten av innehavaren av en Katso-underkod behöver inte verifieras. Huvud-

användaren kan skapa nya underkoder för anställda hos företaget. Underkoden är 

inte kopplad till personbeteckningen, och därför kan alla behörigheter inte använ-

das med underkoder.  

För tillfället är det inte möjligt att skapa en Katso-kod för ett företag som inte har 

något finskt FO-nummer. Inte heller kan en sådan ansvarsperson som har firma-

teckningsrätt, men inte någon finsk personbeteckning skapa huvudanvändarens 

behörighet (t.ex. ett i Finland registrerat företag vars ansvarspersoner inte är 

finska medborgare). 
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3 Anvisningar för hur man skapar en Katso-kod 

Nedan ges kortfattade anvisningar för hur man skapar huvudanvändarens kod, 

skapar och certifierar underkoder och beviljar behörigheter. 

 

3.1 Att skapa huvudanvändarens kod 

I webbtjänsten Katso kan man skapa huvudanvändarens kod. Det gör man via en 

självbetjäningsgränssnitt på adressen yritys.tunnistus.fi:  

 

 

Först väljer man ”Skapa en Katso-kod”: 

 

http://yritys.tunnistus.fi/
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Sedan följer man den guidade registreringen. Huvudanvändaren ska ha firma-

teckningsrätt i företaget. Identiteten kan verifieras i samband med registreringen, 

antingen genom privata nätbankskoder eller genom ett elektroniskt identitetskort 

med chip (HST-kort). Om man inte har dessa, kan man efter registreringen be-

söka något av Skatteförvaltningens kontor för att verifiera sin identitet. 

Närmare anvisningar för registrering finns på Skatteförvaltningens webbplats i 

dokumentet Skapa huvudanvändare på adressen: 

http://www.vero.fi/sv-

FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/

Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698) 

 

3.2 Att skapa och certifiera underkoder 

Huvudanvändaren kan skapa Katso-underkoder för andra anställda hos företaget 

via självbetjäningsgränssnittet i webbtjänsten Katso. För detta behöver huvudan-

vändaren ett separat ”huvudanvändarlösenord”, som skapas i samband med 

skapandet av huvudanvändarkoden. 

Huvudanvändaren börjar skapa en underkod genom att välja ”Logga in”: 

 

I menyn väljer man sedan ”Underkoder” och efter det väljer man ”Ny underkod”: 

 

 

När man har fyllt i de obligatoriska fälten ger man koden till den anställda.  

För att kunna använda sin kod i alla tjänster/behörigheter, ska den nya kodinne-

havaren certifiera den nya underkoden till en Katso-kod.  

Certifieringen görs via självbetjäningsgränssnittet i webbtjänsten Katso. För certi-

fiering behövs nätbankskoder, ett HST-kort eller ett besök på något av Skatteför-

valtningens kontor. 

http://www.vero.fi/download/noname/%7B292DDC1F-7BA1-455B-BD21-6755E1B5DB02%7D/5720
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698)
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698)
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698)
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I webbtjänsten Katso väljer man ”Certifiera Katso-underkoden”: 

 

 

Efter detta följer man anvisningarna i tjänsten. 

 

Närmare anvisningar gällande underkoder finns på Skatteförvaltningens webb-

plats i dokumenten Skapa en underkod och Certifiering av en underkod till en 

Katso-kod på adressen:  

http://www.vero.fi/sv-

FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/

Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698) 

 

3.3 Att bevilja auktoriseringar  

 

Huvudanvändaren har automatiskt tillgång till alla de tjänster som företaget an-

vänder. Huvudanvändaren har också behörighet att bevilja andra användare be-

hörigheter. De flesta av behörigheterna kan inte beviljas till Katso-underkoder, så 

en underkod ska certifieras så att dessa behörigheter kan beviljas.   

Närmare anvisningar för hur man beviljar auktoriseringar finns på Skatteförvalt-

ningens webbplats i dokumentet Bevilja auktoriseringar på adressen: 

http://www.vero.fi/sv-

FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/

Anvanda-

rens_manualer/Detaljerade_anvisningar_for_webbtjansten%2812534%29  

 

4 Mera information 

 

Mera information:  

 http://www.tulli.fi/sv-> Företag -> Elektroniska tjänster 

 Skatteförvaltningens Katso-sidor:  

http://www.vero.fi/sv-

FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautenti

sering 

 Webbtjänsten Katso: yritys.tunnistus.fi > På svenska 

 

http://www.vero.fi/download/noname/%7B9B24C4D7-0F38-41B2-836D-42EFE24D581E%7D/5723
http://www.vero.fi/download/noname/%7B90CEC048-8B1D-4C63-8358-C92534AF1CD8%7D/5722
http://www.vero.fi/download/noname/%7B90CEC048-8B1D-4C63-8358-C92534AF1CD8%7D/5722
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698)
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698)
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Katsoanvisningar_for_foretag_och_samfund(12698)
http://www.vero.fi/download/noname/%7BEE398717-8515-46E5-ACD0-7C18C0D27CF7%7D/5982
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Detaljerade_anvisningar_for_webbtjansten%2812534%29
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Detaljerade_anvisningar_for_webbtjansten%2812534%29
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Detaljerade_anvisningar_for_webbtjansten%2812534%29
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Detaljerade_anvisningar_for_webbtjansten%2812534%29
http://www.tulli.fi/sv
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering
http://yritys.tunnistus.fi/
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Servicenummer: 

 Vid frågor om Tullens tjänster kan man kontakta Tullens elektroniska ser-

vicecentral (SPAKE): Telefonnummer: +358 295 5207 (24/7) 

 Närmare kontaktuppgifter finns på sidan: 
http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/elektroniska_centraler/index.jsp  

 Vid allmänna problem gällande webbtjänsten Katso kan man kontakta 

Skatteförvaltningens Katso-support: 

Telefonnummer: 020 697 040 

Skatteförvaltningens svarsbank: 

https://vero24.vero.fi/vastauspankki/?lang=sv#!answers?id=4b78ae36-

647b-224b-bcdc-f119fbfbe486  

http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/elektroniska_centraler/index.jsp
https://vero24.vero.fi/vastauspankki/?lang=sv#!answers?id=4b78ae36-647b-224b-bcdc-f119fbfbe486
https://vero24.vero.fi/vastauspankki/?lang=sv#!answers?id=4b78ae36-647b-224b-bcdc-f119fbfbe486

