
Katso-koder vid Tullen 



Vad: Katso-koden är en avgiftsfri användarkod för företagsbruk.

Varför: Med Katso-koden kan man använda Tullens elektroniska tjänster. 

Med samma kod kan man också använda bl.a. Skatteförvaltningens och 

FPA:s e-tjänster. 

Vem: Katso-användaren agerar som representant för företaget i Tullens 

e-tjänster. Webbtjänsten omfattar koder på olika nivåer, och en kod kan 

ha flera olika behörigheter. Genom behörigheterna kan man fastställa 

vilka tjänster som kan användas med en Katso-kod. 
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Inledning
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Huvudanvändare

Företag som auktoriserats av huvudanvändaren

Huvudanvändare

Företagets huvudanvändare:

- Tillgång till alla tjänster

- Hanterar Katso-användare, 

behörigheter och auktoriseringar

Exempel på användning

- Huvudanvändarens kod omfattar alltid alla behörigheter i webbtjänsten 

Katso, tillgång till Tullens alla e-tjänster

- Det kan finnas flera huvudanvändarens koder

- Huvudanvändarna hanterar företagets Katso-koder och auktoriseringar

Företagets huvudanvändare:

- Tillgång till alla tjänster

- Hanterar Katso-användare, 

behörigheter och auktoriseringar

Auktoriserat företag:

- Sköter auktoriserarens ärenden inom de beviljade behörigheterna

- Huvudanvändaren kan bevilja en auktorisering också till ett 

annat företag

- Det auktoriserade företaget sköter kundföretagets tullärenden 

inom de beviljade behörigheterna

Bara huvudanvändare

Huvudanvändare och auktoriserat externt företag
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Huvudanvändare Katso-kod - Intrastat

Underkod
Katso-kod - Tullklarering

Exempel på användning

Företagets huvudanvändare:

- Tillgång till alla tjänster

- Hanterar Katso-användare, 

behörigheter och auktoriseringar

Katso-kod med behörigheten Tullklarering:

- Rätt till Tullens tjänster, där behörigheten 

Tullklarering används

- Också rätt till tjänsten Webbtransitering

Katso-kod med bara behörigheten Intrastat:

- Rätt till Tullens Intrastat-tjänst

- Rätt till tjänsten Webbtransitering

- Ingen tillgång till andra tjänster

Katso-underkod utan behörigheter:

- Rätt till bara tjänsten Webbtransitering

- Kan beviljas behörigheten Intrastat

- Tullens övriga behörigheter kan beviljas bara 

till en certifierad kod

- Flera parter med olika uppgifter och ansvar

- Huvudanvändaren kan ha behörighet att bara hantera koder och behörigheter.

Större organisation – flera olika behörigheter

Observera: Huvudanvändaren har alltid automatiskt rätt till varje behörighet som företaget har!
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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.

Katso-underkod

Katso-koden är en stark kod, som är kopplad till person-
beteckningen. Personen ska verifiera sin identitet vid registrering.
Innehavaren av en Katso-kod hanterar själv uppgifterna om koden
i webbtjänsten Katso.

Katso-kod

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. Huvudanvändaren ska ha firmateckningsrätt i företaget.
Företaget kan också ha en sekundär huvudanvändare, som t.ex.
hanterar koder.

Huvudanvändare/
Sekundär huvudanvändare

BeskrivningKatso-kod

Katso-koderna
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Tullens e-tjänster och behörigheterna i webbtjänsten Katso

Katso-kod och 

behörighet

Tullens e-tjänster

ALA Arex Intrastat
Tullens 

tillstånd

Webb-

transitering

Webb-

import

Webb-

export 
WebbLiitu

Huvudanvändare* X X X X X X X X

Katso-kod 

behörigheten TULL 

Tullklarering

X X X X X X

Katso-kod

behörigheten TULL 

Tullens tillstånd 

X

Katso-kod 

behörigheten TULL 

Punktbeskattning

X

Katso-kod 

behörigheten TULL 

Intrastat

X

Katso-underkod 

behörigheten TULL 

Intrastat

X

Katso-underkod X X

*= Kod för huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare



7

REPRESENTANT FÖR FÖRETAGET

Representanten

certifierar koden.

Koden blir

huvudanvändarens kod 

Den nya koden

kan användas i

Tullens alla 

tjänster. 

Representanten för

företaget skapar en ny

huvudanvändare

yritys.tunnistus.fi 

. .

Att skapa huvudanvändarens kod

Att skapa en ny användare

Att skapa koder

Huvudanvändaren

skapar

en underkod 

Huvudanvändaren

loggar in på
yritys.tunnistus.fi

Innehavaren av

underkoden

certifierar koden

till en Katso-kod

Huvudanvändaren

beviljar behörigheten

Tullklarering till den

certifierade Katso-koden

Den nya

Katso-koden

är färdig att

användas

INNEHAVARE AV UNDERKOD

HUVUDANVÄNDARE


