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Sådan underskriver I elektronisk  
 
Når én kan tegne virksomheden  
Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, eller hvis en person kan underskrive for virksomheden 
alene, kan vedkommende logge på e-Boks Erhverv og underskrive med privat NemID:  
1) Gå til www.e-boks.dk  
2) Log på Erhverv med Privat NemID 
3) I indbakken vælger du ’Underskriv’ for det dokument, du vil underskrive 
4) Underskriv dokumentet med dit private NemID 
5) Vælg ’Status’ og ’Færdiggør underskrivning’ 
 
Når flere tegningsberettigede skal underskrive i forening (delegering)  
Den medarbejder i virksomheden, der håndterer virksomhedens e-Boks, kan delegere til dem, der skal 
underskrive dokumentet:  
1) Gå til www.e-boks.dk 
2) Log på Erhverv med Medarbejder Bruger-id, Adgangskode og NemID nøglekort 
3) Vælg ’Deleger’ 

a. Er underskriverne allerede oprettet, kan du vælge, hvem der skal underskrive dokumentet 
b. Hvis ikke, vælges ’Underskriver’ for at oprette en ny underskriver 

4) Tryk ’OK’ 
 
De tegningsberettigede logger derefter på deres private e-Boks og underskriver dokumentet:  
1) Gå til www.e-boks.dk 
2) Log på Privat med Privat NemID 
3) Er det første gang, du skal underskrive dokumenter for virksomheden, skal du give samtykke ved at trykke     
      på  ’Accepter’ i den blå bjælke øverst 
4) Herefter kan du finde de dokumenter, der skal underskrives, under fanen ’Underskriv’ i menuen til venstre 
5) Vælg ’Underskriv’ på dokumentet og underskriv med Privat NemID  
 
Når alle har underskrevet, færdiggøres underskriftsprocessen af den medarbejder, som håndterer 
virksomhedens e-Boks:  
1) Gå til www.e-boks.dk 
2) Log på Erhverv med Medarbejder Bruger-id, Adgangskode og NemID nøglekort 
3) Vælg ’Status’ på dokumentet og ’Færdiggør underskrivning’ 
 
Du kan få en mere udførlig vejledning med billeder her – eller i denne korte film. 
 
Har du problemer med at oprette underskrivere eller med delegering af et dokument til en underskriver, så 
kontakt e-Boks brugersupport Erhverv på tlf: +45 82 30 32 30. 
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