
FAQ prislista 2023 
Varför höjs priserna?
Stockholms Handelskammare har höjt priserna på 
handelsdokument marginellt under det senaste 
decenniet. För att vi nu ska fortsätta lyckas leverera 
högkvalitativ service till våra kunder, kombinerat med 
en större satsning på förenklade, digitaliserade och 
moderna ansökningsprocesser och handläggningar 
krävs en prisjustering. 

Hur kommer prisjusteringarna att  
se ut framöver? 
Vi har i den nya prislistan tagit höjd för ett stort antal 
olika kriterier samt förenklat och konsoliderat priser-
na. På längre sikt planeras en justering efter produ-
centprisindex inom juridiska och ekonomiska tjänster.

Vad är Full Service? 
Full Service är när ni som kunder får ett fysiskt hand-
lagt pappersdokument som ni antingen hämtar upp i 
vår reception eller får skickat till er med posten. Detta 
gäller oavsett hur ni ansökt om dokumenten. Hos 
oss kan ni ansöka:  
-> fysiskt genom att lämna in en komplett ansökan i 
vår reception 
-> via e-mail till trade@chamber.se 
-> i EssCert genom att välja Full Service. 
Se mer information om hur ni kan ansöka om våra 
olika dokument i tabellen på nästa sida.  

 

Vad är DIY? Kommer priserna för ATA-carneter också 
att höjas? 

Har vi som medlem kvar våra rabatter? 

DIY (Do It Yourself) är när ni får ett digitalt dokument, 
med våra elektroniska stämplar, som ni skriver ut 
själva. Detta väljer ni när ni skickar in era ansökningar 
i EssCert.

International Chamber of Commerce, ICC, som är 
ackrediterings- och tillsynsorganet för ATA-carneter 
har informerat om en höjning av priserna för dessa 
från den 1 januari 2023. Vi på Stockholms Handel-
skammare kommer därför justera priserna även för 
ATA-carneter under 2023. 

Ja, som medlem får ni fortsatt rabatt på dokumenten. 
Till följd av vår prisjustering har även rabattsatserna 
setts över för att bli jämnare för samtliga dokument. 

Vilka dokument går att söka digitalt? 

Är det samma pris på digitala och  
fysiska kopior? 

Vad är handelskammarintyg? 

Ansökan kan vara digital, men det innebär inte nöd-
vändigtvis att handläggningen är det. I tabellen ned-
an hittar ni mer information om de olika dokumenten, 
ansökningar och handläggning.

Ja, för att förenkla är det samma pris på samtliga 
kopior.

Handelskammarintyg är: 
-> Import Certificate (IC)  
-> Delivery Verification Certificate (DVC) 
-> Certificate of Free Sale 
-> Certificate of Existence  
-> Näringsintyg 
-> Sample Declaration Letter 

Varför är det en så stor prisskillnad  
mellan digitala och fysiska dokument?
Då de flesta globala system, både hos Stockholms 
Handelskammare och våra kunder, är i en digitali-
seringsprocess ser vi ett behov av att öka antalet 
digitala ansökningar. Det här ger er som kunder en 
smidigare och snabbare handläggning, samtidigt 
som vi tillsammans visar hänsyn till miljön genom att 
undvika utskrifter.  

Utöver detta erbjuder vi på Stockholms Handelskam-
mare vissa fysiska dokument som i handläggningen 
kräver större resurser, och därmed större kostnader, 
hos oss.  
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