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Anvisning om hur man skapar och laddar upp CSV-filer i tjänsten Till-
stånd 

 
Syftet med denna anvisning är att ge råd för hur man skapar och laddar upp en Excel-fil för inlämnande av varu-
uppgifter i Tullens e-tjänstkanal för Tillstånd. Det finns en modell för Excel-filen på Tullens webbplats 

https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/tjansten-tillstand  
 
Filens innehåll: 

 
Hur obligatoriskt det är att uppge varuuppgifter beror på typen av tillstånd. Filen kan ha två eller sex fält (A-F).  
Om man med en typ av ansökan bara uppger varukoden och varubeskrivningen, så kan den bara innehålla två da-
tafält.  .. Utöver varans beskrivning ska alltid varukoden anges. I filen används inga rubrikrader och den kan inne-

hålla tomma rader. Filen får innehålla högst 300 rader. 
 

A. Varukod. Ange varukoden för de varor som hänförs till förfarandet t.ex. 61012010. Textens 

längd kan vara 6-10 tecken. 
B. Varubeskrivning. Ange en tydlig och detaljerad handelsbenämning och/eller teknisk beskrivning 

för varan. Textens längd kan vara högst 512 tecken.  

C. Kvantitet. Ange en uppskattad kvantitet av de varor som hänförs till tullförfarandet varje må-
nad. Text längden 16 siffror och högst 6 decimaler. Decimalerna separeras med kommatecken. 

D. Måttenhet för varans kvantitet. Längd 3 bokstäver. Måttenheten ska vara något av de värden 

som finns i bilaga 1 till denna anvisning. 
E. Varans värde. Text längden 16 siffror och högst 2 decimaler. Decimalerna separeras med kom-

matecken. 

F. Varornas valutavärde. Längd 3 bokstäver. Valutan ska vara ett värde som finns i bilaga 2 till 
denna anvisning. 

 

Spara filen i CSV- eller txt-format och ladda upp den till tjänsten. I CSV-formatet används semikolon (;) som 
gränstecken. Teckenkodningen för filen som laddas upp ska vara Unicode UTF-8. Om filen har något annat format, 
ska du konvertera den till UTF-8-format, för att t.ex. skandinaviska tecken och specialtecken ska visas korrekt. 

  

 

Anvisning om hur man skapar en CSV-fil 

Tjänsten Tillstånd 
 

version 1.1, 25.10.2019 

https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/palvelut/luvat-palvelu


  2 (4) 

 
 
Bilaga 1. 

 
Måttenheter som ska användas: 

KOD SPRÅK FÖRKLARING 

EUR finska euro(a) 
 

svenska euro 
 

engelska euro 

HLT finska hehtolitra 
 

svenska hehtoliter 
 

engelska Hectolitre 

KGM finska kilogrammaa 
 

svenska kilo 
 

engelska kilogram 

LTR finska litraa 
 

svenska liter 
 

engelska Litre 

MTK finska neliömetriä 
 

svenska kvadratmeter 
 

engelska Square metre 

MTQ finska kuutiometriä 
 

svenska kubikmeter 
 

engelska Cubic meter 

MTR finska metri(ä) 
 

svenska meter 
 

engelska Metre 

NAR finska kappaletta 
 

svenska stycken 
 

engelska Piece / Item 

NPR finska pari 
 

svenska antalet par 
 

engelska Number of pairs 

TNE finska tonni (1000 kg netto) 
 

svenska ton (1000 kg netto) 
 

engelska 1000 kg net mass 
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Bilaga 2. 
Valutavärde som ska användas: 

KOD SPRÅK FÖRKLARING 

BGN  finska Bulgarian levia  
 

svenska Bulgarisk lev  
 

engelska Bulgarian lev  

CAD  finska Kanadan dollari  
 

svenska Kanadensiska dollar  
 

engelska Canadian dollar  

CHF finska Sveitsin frangi  
 

svenska Schweiziska franc  
 

engelska Swiss franc  

CYP  finska Cyproksen punta  
 

svenska Cypriotiskt pund  
 

engelska Cypriot pound  

CZK  finska Tsekin koruna  
 

svenska Tjeckisk krona  
 

engelska Czech koruna  

DKK  finska Tanskan kruunu  
 

svenska Dansk krona  
 

engelska Danish krone  

EEK  finska Viron kruunu  
 

svenska Estnisk krona  
 

engelska Estonian kroon  

EUR  finska Euro  
 

svenska Euro  
 

engelska Euro  

GBP  finska Englannin punta  
 

svenska Brittiskt pund  
 

engelska Pound sterling  

HUF  finska Unkarin koriantti  
 

svenska Ungersk forint  
 

engelska Hungarian Forint  

LTL  finska Liettuan liti  
 

svenska Litauisk litas  
 

engelska Lithuanian Litas  

LVL  finska finska 
 

svenska svenska 
 

 engelska Latvian lats  

MTL  finska Maltan liira  
 

svenska Maltesisk lira  
 

engelska Maltese lira  

NOK  finska Norjan kruunu   
svenska Norska kronor  

 
engelska Norwegian krone  

PLN  finska Puolan zlotya  
 

svenska Polsk zloty  
 

engelska Polish zloty  

RON  finska Romanian leuta  
 

svenska Rumänsk leu  
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KOD SPRÅK FÖRKLARING 
 

engelska Romanian leu  

RUB  finska Venäjän rupla  
 

svenska Ryska rubel  
 

engelska Russian ruble  

SEK  finska Ruotsin kruunu  
 

svenska Svensk krona  
 

engelska Swedish krona  

SIT  finska Slovenian tolaria  
 

svenska Slovensk tolar  
 

engelska Slovenian tolar  

SKK  finska Slovakian koruna  
 

svenska Slovakisk koruna  
 

engelska Slovak koruna  

USD  finska Yhdysvaltain dollari  
 

svenska Amerikanska dollar  
 

engelska United States dollar 

 


