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Bring E-Doc  

Bring E-Doc er et system for elektronisk mottak, lagring, avregning og etterlysning av 

tolldokumenter. Systemet leveres av Bring til sine fortollingskunder og er utviklet og drives 

av Emma Systems AS, Oslo. Bring E-Doc er bygget opp rundt et tolldeklarasjonsarkiv 

(hovedmodul) med en rekke valgfrie tilleggsmoduler. 

Web-basert system  

Med dagens krav til effektivisering og reduserte kostnader ser man at flere speditører ønsker 

å sende deklarasjoner elektronisk. Bring E-Doc er utviklet for å møte denne utfordringen.  

Med et enkelt brukergrensesnitt og elektronisk overføring av tollpapirer daglig går 

hverdagen lettere. E-Doc samler og presenterer dokumenter knyttet til fortolling. 

Viktigheten av en effektiv og detaljert tollarkivering kommer for fullt i og med at 

Skatteetaten overtar ansvaret for importmerverdiavgift fra 01.01.2017. Bedriften har da selv 

ansvaret for beregning og rapportering av innførselsmerverdiavgift. 

MVA grunnlag og beløp må beregnes ut ifra den deklarerte vareverdien. Bedriften må 

kontrollere bokført varefaktura mot deklarert verdi for å bokføre korrekt beløp og grunnlag 

for utgående mva. Bedriften rapporterer så dette fra sitt regnskapssystem i ny 

Skattemelding 2017 til Altinn. 

Hovedfunksjoner i Bring E-Doc 

 

Søkemuligheter 

Nøkkelen i Bring E-Doc er tollnummer. Alle underbilag knyttet til en fortolling blir registrert 

med tollnummer og slik blir de knyttet sammen.  Men søkefunksjonene er mange.  

Utskriftsmuligheter 

Det er bare å klikke på utskrifts ikonet på den ønskede tolldeklarasjon og den åpnes i 

skjermbildet og kan skrives ut eller sendes på e-post. 



                                                               

          

Manuell Registrering og innlesning 

Enkelt og legge innen fortolling som ikke er elektronisk kommet inn. Tolldeklarasjoner med 

grunnlagsdokumenter som (Faktura, Fraktdokument, Varesertifikat, Opprinnelsessertifikat, 

Lisenser og Tillatelser)blir skannet inn og knyttet opp mot tolldokumentet. 

Generering av rapporter og filer etter behov (gjerne daglig) 

Rapporteringsmulighetene i Bring E-Doc er uendelige. Standard rapportene vi kan tilby er: 

• Statistikk 

• Oversikt handelsfaktura 

• Tollavregningskontroll 

• Tollavregning til Excel 

Tilpassing av skreddersydde rapporter tilbys til en fast pris. 

Import av tolldeklarasjonsoversikten via Altinn 

Bring E-Doc er satt opp til å kunne importere Tolldeklarasjonsoversikten som leveres av 

Tollvesenet på bedriftens Altinn. 

Dette medfører: 

• Oversikt over alle deklarasjoner godkjent i perioden 

• Eliminerer manuell kontroll av tolloversikten 

• Det tar ca. 2 sekunder å ta rede på hvilke deklarasjoner man evt. mangler fra 

en gitt speditør. 

• Etterlys manglende deklarasjoner direkte fra systemet. E-Doc klargjør e-post 

for sending med de nødvendige opplysningene til dine speditører. 

Ivaretar krav til oppbevaring av fortollinger fra Tollvesenet 

Tollvesenet har i dag visse krav til oppbevaring og kontroll av Tolldokumenter. 

• Tolloven § 4-12 (Oppbevaringsmåte mv.) 

• Tolloven § 13-4 (Kontroll) 

Bring E-Doc ivaretar alle krav om både oppbevaring og kontroll av ovennevnte lover, men er 

selvsagt prisgitt de dokumenter som leveres av deres speditører. 

 

Litt om oss 

Bring er en del av Posten Norge – en av Nordens største logistikkaktører. Selskapet tilbyr 

pakke- og godstjenester, bud- og ekspressleveranser, lagerløsninger, temperaturtransport, 

heldekkende logistikkløsninger samt distribusjon av post og reklame. 

 

Litt om vår systemleverandør 

Emma Systems AS har i 20 år levert programvareløsninger for fortolling til nasjonale og 

internasjonale speditører samt import/eksport bedrifter.  

 

Oppdrag fra de aller fleste speditører kan mottas og arkiveres elektronisk.  

Vi ser gjerne igjennom noen av deres tollregninger og gir dere en tilbakemelding på hva dere 

kan forvente dere fra de speditørene dere benytter. 

 



                                                               

          

Uforpliktende demonstrasjon av Bring E-Doc 

Vi tilbyr med jevne mellomrom online demonstrasjon av Bring E-Doc uten noen form for 

forpliktelser. Ta kontakt med oss dersom dette er av interesse. 

Kontaktinformasjon og mer informasjon finner du alltid på www.bring.no/edoc   

  

Priser pr. 01.01.2017 – gjelder for 2 samtidige brukere 

 

Antall deklarasjoner  

pr år 

Hovedmodul 

Pris pr år 

Fakturamatch (Valgfri)  

Pris pr år 

Analyse (Valgfri) 

Pris pr år 

MVA-modul (valgfri) 

Pris pr år 

<500 6000,- 6000,- 6000,- 6000,- 

<1 000 12000,- 7200,- 7200,- 7200,- 

<2 500 18000,- 8400,- 8400,- 8400,- 

<5 000 24000,- 9600,- 9600,- 9600,- 

<7 500 30000,- 10800,- 10800,- 10800,- 

<10 000 36000,- 12000,- 12000,- 12000,- 

<20 000 48000,- 18000,- 18000,- 18000,- 

<30 000 60000,- 24000,- 24000,- 24000,- 

Over 30 000 Pr avtale Pr avtale Pr avtale Pr avtale 

For mer informasjon om tilleggsfunksjoner, se www.bring.no/edoc  

 

Fakturamatch 

- Les inn Excelfil med detaljer fra leverandør/kundereskontro 

- Automatisk match (eksakt/indirekte) mot deklarasjon ved samme fakturaopplysning 

- Muligheter for manuell knytning mellom faktura og deklarasjon ved eks. proforma. 

- Oversiktsrapport med varsel av differanse mellom bokført verdi og deklarert verdi 

eller valutakode, evt. ufortollede fakturaer. 

Analysemodul 

- Analyser varelinjenivå i deklarasjonene. Filtrer, søk på tariffnummer, varebeskrivelse, 

tollkoder eller særavgift. Se avgiftssats, grunnlag, opprinnelsesland, sertifikater mm. 

- Avdekk feil eller manglende beregnede toll/avgifter. Få inn deklarasjoner med 

artikkel nummer for enda flere detaljer. 

MVA-modul 

- Under utvikling 

- Nummerering av mva bilag/spesifikasjon 

- Merke deklarasjoner med mva status bokført. 

- Hurtigere komplettering av mangelfullt mottatte MVA detaljer fra speditør. 

Kontering/referansefunksjon 

- Kontering – Hurtig tilgang for å tildele deklarasjoner på prosjekt/ intern ref. 

 



                                                               

          

Ekstra brukere 

- Dersom man ønsker at flere en 2 stykker skal kunne benytte Bring E-Doc tilkommer 

et tillegg på 10 % pr. ekstra bruker. Eksempel 2 ekstra brukere = 20 % tillegg i pris. 

- Opplæring av ekstra brukere vil bli fakturert med kr. 1.350,- + mva pr. medgått time. 

 

Installasjon og opplæring 

Bring E-Doc er en web service som driftes og vedlikeholdes av Emma Systems, Oslo. Det 

eneste dere trenger er internettilgang og en Webbrowser (Fire etc). Ved oppstart hjelper vi 

dere med å få i gang overføring av deklarasjoner fra deres speditører til E-Doc, og det er 

inkludert 2 timer med online innføring i bruk av systemet. Dette er inkludert i 

abonnementsavtalen.  Selve aktiveringen av abonnementet er gjort av oss på 10 minutter, så 

er dere i gang. 

Spesialtilpasning av filer til regnskaps- og logistikksystemet  

Spesialtilpasninger av filer for eksport av data til regnskaps- eller logistikk system kan gjøres 

mot et pristillegg. Dette krever en kravspesifikasjon. 

 

 

 

 


