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Katso-identifiering 
 
 
Boförvaltare, utredare och borgenärer, vilka har beviljats ett företags- och 
organisationsnummer (s.k. FO-nummer), identifierar sig i KOSTI med hjälp av Katso-
identifieringstjänsten som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.  
 
Identifieringen förutsätter att användaren har en Katso-kod och at KOSTI-e-tjänsten 
tagits i bruk i Katso-identifieringstjänsten. I regel har alla personer och organisationer 
som bedriver affärsverksamhet en Katso-kod. Koden kan emellertid användas av till 
exempel en bokförare eller någon annan person som lämnar in företagets 
deklarationer till Skatteförvaltningen. En Katso-huvudanvändare är berättigad att 
administrera en befintlig Katso-kod. 
 
Nedan finns anvisningar för att skapa en Katso-kod, för att utvidga en befintlig Katso-
kod så att den ger behörighet att använda KOSTI-systemet samt för inloggning i 
KOSTI-systemet. 
 
Katso-koderna administreras via adressenhttps://yritys.tunnistus.fi och inloggningen till 
KOSTI sker via adressenhttps://kosti.oikeus.fi . Anvisningarna nedan återfinns på 
adressen Skatteförvaltningen > Detaljerade anvisningarförwebbtjänsten Katso. 
 
 
Skapa en Katso-kod 
 
Om en användare inte har en Katso-kod, skapas den i Katso-tjänsten enligt 
anvisningen Skapa huvudanvändare. Det kan ta flera dagar att skapa en Katso-kod. 
Användaren informeras per e-post om att koden har skapats. 
 
 
Ta i bruk e-tjänsten KOSTI 
 
Om en Katso-kod har skapats för användaren, får huvudanvändaren behörighet till 
KOSTI genom att ta i bruk KOSTI-tjänsten för sin organisation i enlighet med 
anvisningen i punkt 3 nedan. Vid behov skapar Katso-huvudanvändaren en Katso-kod 
för andra personer i organisationen på följande sätt. 
 
1. Skapa först en underkod enligt anvisningen Skapa sen underkod. Observera att 

du inte i detta skede kan bevilja valda personer KOSTI-auktorisering, det görs i 
steg 4. 

 
2. Underkodens innehavare certifierar den skapade underkoden till en Katso-kod 

enligt anvisningen Certifiering av en underkod till Katso-kod. 
 
3. Ta i bruk KOSTI-tjänsten enligt anvisningen Ibruktagning av servicetjänster. Välj 

Justitieministeriet som tjänsteleverantör  
och KOSTI – konkurser och företagssaneringar som Servicetjänst. 

 
4. Bevilja innehavaren av Katso-koden behörighet att använda KOSTI enligt 

anvisningen Beviljande av auktoriseringar. Välj användare av KOSTI-systemet 
som roll. 
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Inloggning i KOSTI 
 
När användaren har en Katso-kod som berättigar att använda KOSTI, sker 
inloggningen till KOSTI genom att klicka på Katso OTP-knappen på framsidan i KOSTI 
och genom att ange den personliga Katso-koden och lösenordet i fälten samt 
engångslösenordet i följande vy. 


