
Handelskammaren Mälardalen lanserar Csign, som innebär att ansökningsförfarandet för ATA-Carneter, Certificate 
of origin, EUR 1 certifikat samt övriga exportdokument sker digitalt.

Fördelarna med Csign är flera:
• Man sänder ansökan på ett säkert sätt (krypterat)
• Man behöver inte förköpa blanketter
• Man behöver inte själv skriva ut blanketter, fakturakopior mm
• Man behöver inte sända ansökan med post.
• Man får en kortare behandlingstid för dokumenten
• Mindre fasta kostnader
• Tjänsten har öppet dygnet runt

1.  Skaffa en e-legitimation
En e-legitimation kan du få via ditt företag eller ett mobilt bank-ID via din egen internet-bank. Får du den av ditt 
företag så kontakta din IT-avdelning så hjälper de dig igång.
För att installera ett mobilt bank-ID från din egen bank så loggar du in på din internetbank på en dator och följer 
instruktionerna där. Du kan ha mobila bank-ID installerade på flera mobila enheter samtidig om du vill.

2.  Anmäl dig på www.csign.se
På www.csign.se klickar du på ”Registrera konto” och välj 
”Baskonto”.

Välj den typ av e-legitimation du använder och ange det 
lösenord du valt när du skaffade e-legitimationen.

Fyll i uppgifterna i formuläret (när du fyllt i org.-nummer 
kommer D-U-N-S-nummer att fyllas i automatiskt).

Godkänn villkoren och klicka på ”Registrera”.

3.  Skicka in fullmakt till CSign (om du inte är firmatecknare)
Om du inte är firmatecknare behöver du fylla i en fullmakt som skrivs under av 
firmatecknaren eller bemyndigat ombud.

Klicka på ”Support”, välj ”Dokument”. Där hittar du en fullmaktsmall.

Under rubriken ”Begränsningar” kryssar du i rutan ”Övriga begränsningar” och 
fyller i ”Ansökan om utfärdande av exportdokument hos Handelskammaren”

När du fyllt i mallen och faxat den till CSign dröjer det oftast bara en timme innan 
du kan logga in på www.csign.se

4.  Skicka ansökningar om utfärdande av exportdokument till Handelskammaren
När du loggat in är det inte svårare att ansöka än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer.

Klicka på ”Skapa ny dokumentsignering”, sätt en lämplig rubrik och skriv vad du vill ha utfärdat. Lägg till de doku-
ment (mallar) som du vill ha utfärdade.

Klicka på ”Lägg till part”. I rutan ”E-post” fyller du i ”kansli” och trycker på Enter så kommer  
rätt mottagare upp. Klicka på ”Lägg till part” och  stäng rutan. Nu är det bara att klicka på  
”Signera och skicka” så är det klart.

Skickar du in dokument före kl 14.00 så hinner vi handlägga dem samma dag.


