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Vejledning til digital post fra DPA-System 
Ifølge Statens digitaliseringsstrategi skal alle virksomheder have en elektronisk postkasse. Som led i DPA-
Systems digitaliseringsproces er producentregistret også overgået til digital post, hvilket betyder, at al 
fremtidig fakturering vil blive fremsendt elektronisk. Denne vejledning forklarer, hvordan du tilgår din 
faktura via enten virk.dk eller e-boks.dk 

 

DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative 
opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. 

Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og er udmøntet i tre 
bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, 
Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på 
www.dpa-system.dk). 

De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det 
såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato 
findes på www.dpa-system.dk.  

Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar 
for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver 
behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type 
produkter. 

Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er 
ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for 
elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler. 
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Adgang til digital post via Virk.dk 
Log in på virk.dk 

Figur 1, Virk.dk login side 

 

Log på med Nem-ID 

Figur 2, Nem-ID login side 
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Derefter vises startsiden. Klik på ”Gå til din digitale postkasse”.    

Figur 3, startsiden på virk.dk 

  

 

Gå til indbakken, enten ved at klikke på ”Gå til indbakken” eller klikke på fanen ”Indbakke”. 

Figur 4, virks digital post kasse 
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Klik på linket og den digitale post åbnes i et nyt vindue. 

Figur 5, indbakke 
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Se vedhæftede filer i virk.dk: Bilag, følgebrev, faktura eller betalingsanvisning  
Vigtigt: For at se følgebrev, faktura eller betalingsanvisning, skal man vælge en af disse under 
”Vedhæftninger” og derefter tryk ”Vis”. 

Start med at trykke på knappen som pilen viser

 

Hvorefter vises en dropdown-menu med bilagene. Tryk på det bilag du ønsker at få vist. Vigtigt: Du skal 
trykke på ”Vis” før at det valgte bilag vises.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, vedhæftede filer 

Figur 7, dropdown-menu med vedhæftede filer 
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Et nyt vindue åbne med det valgte indhold: 

Figur 8, vedhæftede fil vises 
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Adgang til digital post via e-boks.dk 
Gå til e-boks hjemmeside e-boks.dk 

Log på via knappen ”Log på erhverv” 

Figur 9, login på e-boks 

 

 

Log ind med Nem-ID 

Figur 10, Nem-ID login 
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Åben ”indbakken” ved enten at klikke på ”Indbakke og arkiv” eller ”Gå til indbakken” 

Figur 11, Startside på e-boks 

 

  



  

9 
 

Se vedhæftede filer i e-boks: Bilag, følgebrev, faktura eller betalingsanvisning i e-boks 
Indbakken vises. Du kan enten vælge, at se:  

1) ”Årlig gebyr – Annual fee 2011 CVR-VAT no. xxxxxxxx” eller  
2) Bilagene: følgebrev, faktura eller betalingsanvisning  

Du klikker på linket for det du ønsker at se.  

Figur 12, indbakken i e-boks  

 

 

Derefter åbnes et nyt vindue med det valgte indhold. 

1) Hvis ”Årlig gebyr – Annual fee 2011 CVR-VAT no. xxxxxxxx” er valgt, vises dette vindue. Det er ikke 
muligt at se bilagene følgebrev, faktura eller betalingsanvisning her.  
 
Vigtigt: Du skal lukke dette vindue ned ved, at trykke på krydset som vist, så vises indbakken igen. Her 
klikker du på det bilag, du ønsker at se.  

Figur 13, “Årlig gebyr – Annual fee 2011 CVR-VAT no. xxxxxxxx” vises 
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2) Et af bilagene er valgt. Ønsker du at printe bilaget trykker du ctrl + p.    
Vigtigt: Du skal lukke dette vindue ned, hvis du vil tilbage til indbakken. 

Figur 14, bilag vises (faktura) 
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