
Anvisningar för hämtning av inkomstregistrets certifikat samt lagring av det i 

WebWakka 

 

1. Gå till adressen inkomstregistret.fi och logga in 

OBS att lantbrukssammanslutningar bör logga in med katso-koderna.  

Adressen för inloggning med katso-koderna finns på 

https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-

organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-

kod/ 

 

2. På sidan som öppnas efter inloggning, välj punkten ”Uträtta ärenden för ett företag 

eller en organisation” 

            

3. Välj företag eller organisation du vill hantera  

 
 

https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering-f%C3%B6r-inkomstregistret/katso-kod/


4. Påbörja ansökan genom att klicka på Tekniskt gränssnitt och certifikat -punkten och 

efter det på Ansök om att få ta i bruk det tekniska gränssnittet 

 

5. I ansökan som öppnas markerar man uppgifterna enligt bildens anvisning 

I punkten Användningsändamål kan man, om man så önskar, markera båda alternativen 

Som kanal väljer man alltid WebService, sedan godkänner man användarvillkoren och klickar nere till höger 

på Sänd-knappen 

 



6. Du får ett meddelande om att ansökan har lyckats. Fortsätt genom att klicka på 

Ansök om certifikat -knappen

 
7. Fyll i dina egna uppgifter, enligt bildbeskrivningen och sänd uppgifterna 

 

 

8. Efter lyckad avsändning får du, till den e-postadress du uppgett, koder med vilka 

själva certifikatet hämtas till WebWakka. Certifikatet ska hämtas inom 14 dagar efter 

denna ansökan. Ifall tidsfristen överskrids kan man alltid göra ansökan på nytt. 



 

9. Öppna meddelandet genom att klicka på Öppna meddelandet -länken i e-posten 

 

10.  Meddelandet öppnas när du matar in pin-koden du fått per textmeddelande (SMS) 

till din telefon och därefter klickar på Continue 

 

 



11.  I meddelandet finns en överföringskod och ett engångslösenord vilka man kopierar 

till WebWakkas punkt Verktyg – Certifikat för inkomstregistret 

 

 

12. Öppna WebWakka och gå till punkten Verktyg – certifikat för inkomstregistret 

   

Mata in uppgifterna. 

 

- i Organisation-punkten matar man in sitt namn 

- i Elektronisk kommunikationskod-punkten fyller man i FO-numret 

- till Överföringskod-punkten kopierar man från ovan nämnda e-post överföringskoden 

- till Engångslösenord-punkten kopierar man från ovan nämnda e-post engångslösenordet 

- klicka till slut på ”Hämta certifikat”. 



Om hämtningen av certifikatet lyckas så visas certifikatets uppgifter i ”Sparat certifikat” och ”Certifikatets giltighet 

upphör” -fältena. 

 

Om du endast använder certifikatet för att skicka deklarationsblanketter, och inte har behov av att skicka 

löneuppgifter till Inkomstregistret, är allt nu i skick och du kan skicka blanketter till skattemyndigheterna genom att 

använda detta certifikat. 

Ifall du också skickar löneuppgifter till Inkomstregistret så hittar du i Wakka, under rubriken Information, anvisningar 

om hur man skickar löneuppgifter till Inkomstregistret. 


