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InnledningInnledningInnledningInnledning    

 

Bring E-Doc er en portalløsning levert av Bring til sine fortollingskunder. Portalen er utviklet og drives av Emma Systems 

AS, Oslo. Bring E-Doc er bygget opp rundt et tolldeklarasjonsarkiv (hovedmodul) med en rekke valgfrie tilleggsmoduler. 

Fakturamatchmodulen, heretter kalt FM, er en av disse tilleggsmodulene. Det er et verktøy for bedriften i arbeidet med 

å knytte bokført varefaktura fra utlandet, med en konkret tolldeklarasjon. 

Endringer Norge 01.01.2017 

F.o.m 01.01.2017 vil det være et krav at bedriften selv beregner innførselsmerverdiavgift på bakgrunn av den deklarerte 

tollverdien. FM vil således benyttes for å gi en knytning mellom bokført verdi med deklarert tollverdi. Dersom deklarant 

bistår med mva. beregningen og overfører deklarasjonsdetaljene til E-Doc med xml fil, så vil man da få grunnlaget for 

innførselsmerverdiavgift og mva. beløp pr avgiftssats knyttet til bokført varefaktura. Disse mva. detaljene skal bedriften 

rapportere til Altinn via sitt regnskapssystem i ny skattemelding. I ny skattemelding blir det obligatorisk med bruk av 

SAF-T koder. I samme melding skal bedriften samtidig anføre det fradragsberettigede beløpet. For mer informasjon 

vedrørende dette, se: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-

merverdiavgift-endres-fra-2017/  

Ved å knytte bokført fakturanummer med unikt tollnummer vil bedriften ha oversikt over hvilke varekjøp som ikke er 

tolldeklarert, avdekke tolldeklarasjoner med avvikende verdigrunnlag sammenliknet med bokført verdi. Bedriften vil da 

også knytte deklarasjon til regnskap med bilagsnummer og evt. grunnlagsdokumentasjon. 

Bedriften benytter en excelmal for uttrekk av fakturadetaljer fra sin leverandør og/eller kundereskontro. Denne 

excelfilen lastes opp og leses inn i E-Doc FM. Man starter så en prosess hvor FM forsøker å automatisk knytte 

fakturanummer mot aktuell tolldeklarasjon. FM kan matche basert på eksakt treff, indirekte treff (contains) eller 

manuell match av bruker. Manuell knytning må gjøres når proforma har blitt benyttet. 

FM forsøker å finne bokført fakturanummer i tollarkivet hvor fakturanummer er gjengitt i tolldeklarasjonen. 

I tilfeller hvor deklarasjon er foretatt på bakgrunn av en proforma, customs invoice eller liknende, vil systemet ikke klare 

å automatisk matche bokført faktura mot deklarert proforma. FM vil da være et verktøy for at bruker selv kan søke opp 

og finne tilhørende tolldeklarasjon og manuelt knytte denne mot bokført faktura. 

Avvik mellom bokført verdi eller valutakode sammenliknet med deklarert verdi eller valutakode, kan enkelt merkes ved 

å registrere en kommentar på fakturalinje, eller i ett av de 6 frie feltene på deklarasjon (Egenref.1-6). 

Ved avvik må evt. tidligere rapportert mva grunnlag og beløp korrigeres på Altinn ved bruk av endringsmelding. 

Bedriften må også sørge for at feilaktig eller manglende deklarasjon blir korrigert ved bruk av elektronisk omberegning. 

De fleste speditører vil ha verktøy for å gjøre dette på en effektiv måte. Den korrigerende tolldeklarasjonen er bilaget for 

endringsmeldingen til Altinn. Avdekker man ufortollede varefakturaer hvor varen er bekreftet mottatt, må man kontakte 

speditør og få varen etterdeklarert snarest mulig. Varen må forbli urørt inntil fortolling har funnet sted. 

FM har mulighet for uttrekk av rapporter til excel, slik at man enkelt kan vise til knytningen mellom en enkelt faktura og 

tilhørende tolldeklarasjon. Rapporten vil samtidig vise evt. differanser. 

 

 



Spesifikasjon Spesifikasjon Spesifikasjon Spesifikasjon ––––    Excel fra Excel fra Excel fra Excel fra bedriftens bedriftens bedriftens bedriftens regnskapregnskapregnskapregnskapssystemssystemssystemssystem    

 

Bedriften må selv sørge for tilpasset uttrekk fra regnskapssystemet i nedenfor nevnte struktur. Alternativt kan man legge 

inn verdiene i vår mal før opplasting til E-Doc FM. 

 

Antall felter og plassering av påkrevde verdier, A-L er obligatorisk. Følgende felter er obligatoriske (A,C,E,K.L) og må være 

utfylt ved innlesing i FM. Øvrige felter er valgfrie og kan være tomme såfremt headerfelt er utfylt. 

Kolonnenavn kan endres, men plassering er obligatorisk. 

Range rng1 = ws.Cells.get_Range("A2", "A" + rowsint);   //fakturanr 

Range rng2 = ws.Cells.get_Range("C2", "C" + rowsint);   //Aktør (selger/kjøper) 

Range rng3 = ws.Cells.get_Range("E2", "E" + rowsint);   //Dato (fakturadato) 

Range rng5 = ws.Cells.get_Range("K2", "K" + rowsint);   //Verdi i Valuta 

Range rng6 = ws.Cells.get_Range("L2", "L" + rowsint);   //Valuta 

 

Kolonne A – obligatorisk. Skal inneholde bokført fakturanummer 

Kolonne B – valgfri. Kan inneholde leverandør eller kundenummer 

Kolonne C – obligatorisk. Skal inneholde firmanavn på selger fra leverandørreskontro og benyttes ved import til Norge 

og alternativt kjøper fra kundereskontro ved eksport fra Norge. 

Kolonne D – valgfri. Vi anbefaler at dette feltet benyttes til bilagsnummer. 

Kolonne E – obligatorisk. Skal inneholde fakturaens pålydende fakturadato med norsk format (DD.MM.YYYY) 

Kolonne F – valgfri. Kan inneholde fakturaverdi omregnet til NOK etter bedriftens interne omberegningskurs. 

Kolonne G- valgfri. Kan inneholde landkode for leverandør/kunde. Offisielle landkoder må da benyttes (eks. DE, SE, NL). 

Kolonne H – valgfri. Kan benyttes til det kontraktsnummer eller prosjektnummer hvor faktura hører hjemme. 

Kolonne I – valgfri. Kan benyttes til å oppgi offisielle Incotermskoder/ leveringsvilkår (eks. EXW, DAP, DDP). 

Kolonne J – valgfri. Kan benyttes til å gjengi PO eller ordrenummer. 

Kolonne K – obligatorisk. Skal inneholde handelsfakturaens pålydende verdi i fakturert valuta. Verdien kan kun oppgis 

negativt der det er snakk om en kreditnota. Husk at verdien skal sammenliknes med fakturabeløp de er gjengitt på 

deklarasjonen. 

Kolonne L – obligatorisk. Skal inneholde handelsfakturaens pålydende valutakode (eksempel NOK, EUR, USD) 

 



Forberedelser og testForberedelser og testForberedelser og testForberedelser og test    

Bring anbefaler at man har benyttet hovedmodulen i E-Doc minimum en kalendermåned før man tar i bruk 

Fakturamatchmodulen.  

Bedriften bør før bestilling og oppstart av FM gå igjennom deklarasjonsdetaljene pr leverandør/kunde, for å gjøre seg 

kjent med hvilke fakturadetaljer og referanser som benyttes ved deklarering av varene. 

I noen tilfeller bør importør be leverandør om å gi deklarant korrekt og ønsket dokumentasjon, slik at denne kan 

benyttes ved deklarering.  

I noen tilfeller bør importør kontakte sin speditør og gi instrukser angående hvilken informasjon som skal benyttes og 

hvordan denne skal gjengis i tolldeklarasjonen. Bruk av korrekt fakturanummer, angivelse av PO eller ordrenummer og 

ikke minst inntasting av hver unike fakturanummer i sin helhet. Forkortelse av fakturanummer, eller fakturanummer i 

serie vil utelukke automatisk matching ved ufullstendige registrerte fakturanummer. 

I E-Doc hovedmodul kan bedriften enkelt ta ut en rapport (Oversikt Handelsfaktura), som viser de enkelte 

fakturadetaljer som har blitt deklarert, sortert pr. leverandør. Se hovedmodulens brukerveiledning for kjøring av 

rapporten. 

Så snart bedriften har et Exceluttrekk klart fra sitt regnskapssystem, så sendes denne til for en innledende kontroll. Bring 

vil benytte underleverandøren Emma Systems AS til denne kontrollen. 

Avhengig av resultatet avtaler man så første innlesing og reell test og påfølgende driftsstart av FM. Bedriften har 2 timer 

veiledning inkludert i avtalen. Vanlig brukerstøtte etter oppstart er inkludert i avtalen. 

Innlogging og tilgang til FakturamatchmodulenInnlogging og tilgang til FakturamatchmodulenInnlogging og tilgang til FakturamatchmodulenInnlogging og tilgang til Fakturamatchmodulen    

Logg på deres E-Doc konto på vanlig måte med brukernavn og passord; www.emmaedoc.no/bring eller via 

www.bring.no/edoc  

I hovedmodulen finner du tilgangen til avtale tilleggsmoduler i menyen øverst i skjermbildet. 

Klikk «Tilleggsmoduler» og velg så «Fakturamatch» 

 

Fakturamatch åpnes da i en ny fane i deres nettleser. Obs man logges ut av E-Doc etter 180 minutters inaktivitet i 

hovedmodulen. 

 

 



 

SkjermbildetSkjermbildetSkjermbildetSkjermbildet    ––––    FakturamatchFakturamatchFakturamatchFakturamatch    

 

 

1.11.11.11.1 Tilpasning Tilpasning Tilpasning Tilpasning ––––    legg til eller fjern felterlegg til eller fjern felterlegg til eller fjern felterlegg til eller fjern felter    

- Legg til eller fjern kolonner på samme måte som i hovedmodulen. 

- Tilpass bredde eller plassering ved å klikke å dra. 

- Husk at skjermbildet er todelt. En del for innleste fakturadetaljer (øvre del) og en del for detaljer fra 

tolldeklarasjonen (nedre del). 

- Felter kan legges til eller fjernes for hver spesifikk del av skjermen. 

- Klikk på verktøy (stjerne) oppe til høyre i den del av skjermen man ønsker å tilpasse 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Ekstra felter Ekstra felter Ekstra felter Ekstra felter ----    FakturadeleFakturadeleFakturadeleFakturadelennnn 

 

1.3 Ekstra felter Ekstra felter Ekstra felter Ekstra felter ----    DeklarasjonsdelenDeklarasjonsdelenDeklarasjonsdelenDeklarasjonsdelen 

 

Opplasting og innlesing av EOpplasting og innlesing av EOpplasting og innlesing av EOpplasting og innlesing av Excel med fakturadetaljerxcel med fakturadetaljerxcel med fakturadetaljerxcel med fakturadetaljer    

- Forbered excel fra regnskapet og lagre denne på et tilgjengelig område på pc eller server. 

- Bruk tilpasset exceluttrekk i regnskapssystemet eller lim inn nødvendige detaljer i mal fra Bring. 

- Kontroller excelfilens innhold og struktur før du laster den opp i E-Doc 

o Sjekk at påkrevde felter er utfylt, at de har korrekt innhold og plassering i tråd med spesifikasjonene. 



o Filtrer og slett evt. uønskede fakturalinjer, slik som faktura fra norsk leverandør eller faktura for 

tjenester som ikke skal fortolles. 

 

 

- Klikk «Last opp» i menyen 

 

 

- Dersom man laster opp feil excelfil, kan denne slettes på følgende måte, forutsatt at selve innlesingen ikke er 

utført. Er innlesing foretatt kontakt support for assistanse vedrørende sletting. 

o Marker opplastet fil – klikk «delete» på tastaturet og bekreft ønsket sletting 



 

Starte Starte Starte Starte matchematchematchematcheprosessenprosessenprosessenprosessen    etter innlesing av Eetter innlesing av Eetter innlesing av Eetter innlesing av Excelxcelxcelxcelfilfilfilfil    

- Når excelfilen er lastet opp og innlest vil fakturalisten vise de innleste fakturalinjene 

o Klikk «Refresh» i menyen for å oppdatere skjermbildet 

o Obs, velg rett tidsperiode – samsvarende med de innleste fakturadetaljenes fakturadato. 

- Ikke start matcherutinen dersom ingen nye data har kommet til siden forrige forsøk. 

o Faktura som har blitt forsøkt matchet uten treff, vil man måtte matche manuelt, dersom alle 

tolldeklarasjoner også er på plass i arkivet. Det betyr at fakturaens nummer fra regnskap ikke finnes 

gjengitt på lik måte i en tolldeklarasjon. 

 

- Klikk «Start fakturamatch» i menyen 

 

 

- Velg år 

- Start fakturamatch 

o E-Doc FM vil da forsøke å matche alle ikke tidligere matchede fakturaer mot tolldeklarasjon hvor 

fakturanummeret er gjengitt. 

o Statuslinjen vil vise hvor mye som gjenstår av prosessen, samt gi oppdateringer om resultatene 

underveis.  



 

- Avslutt matching når status viser 100% ved å klikke på X. 

- Klikk «Refresh» i FM hovedbildet for å oppdatere utvalget med matchresultatet. 

Jobbe med Jobbe med Jobbe med Jobbe med Fakturamatch etter innlesing og automatisk matching.Fakturamatch etter innlesing og automatisk matching.Fakturamatch etter innlesing og automatisk matching.Fakturamatch etter innlesing og automatisk matching.    

 

- Velg ønsket tidsperiode i fakturadelen. 

- Sorter fakturadelen etter Matchet kolonnen ved å sette Nei 

o Da får man se fakturalinjene fra regnskap som ikke er matchet mot en fortolling 



o Ufortollede varefakturaer er risiko nr 1. 

o Bruk filter og søk i tollarkivdelen og let etter mulige fortollinger. 

o Finner man riktig fortolling så knytter man denne manuelt til fakturaen 

o Finner man ingen fortolling, dersom varen er mottatt, kontakt speditør og eller leverandør for å sjekke 

hva som har skjedd. Har varen ankommet, men ikke er fortollet, så må varen etterdeklareres snarest 

mulig. 

o Registrer kommentar på fakturalinjen (høyre klikk på faktura). 

   

 

- Eksakt match og fullstendig matched 

o Symbolet i kolonnen «Eksakt» viser om en deklarasjon er 100% matchet mot fakturaer. 

o Forutsetter at deklarasjonsdetaljene har blitt overført fra speditør med xml fil og at samtlige fakturaer er 

registrert individuelt og korrekt. 

o Spesielt nyttig for å holde oversikten over deklarasjoner med et høyt antall fakturaer. 

� Se hvilke fakturaer som fortsatt mangler match 

Eksempel 100% fullstendig og eksakt matchet deklarasjon 

 

Eksempel hvor matchet deklarasjon ikke er eksakt. Match er fullstendig i dette tilfellet, men match er gjort mot 

deklarasjon uten xml, eller ved indirekte eller manuell match. 

 

Man har også muligheten til å overstyre statusen «Eksakt» 

- Klikk på symbolet i «Dok.» 



 

- Angi E for eksakt/fullstendig matchet deklarasjon 

- Angi N for ikke eksakt/ufullstendig matchet deklarasjon 

- Lagre og klikk refresh for oppdatering av deklarasjonsdelen. 

 

Søk og Søk og Søk og Søk og bruk av filterbruk av filterbruk av filterbruk av filter    

- Bruk av filter og søk fungerer som i hovedmodulen, men man må regne med mer bruk av fjern filter for å 

nullstille skjermbildet slik at man ikke utelukker treff i nye eller alternative søk. 

o Rens filter/ fjern søk gjelder separat for henholdsvis fakturadel og deklarasjonsdelen av skjermbildet. 

   
- Bli kjent med hvilke søkekriterier som fungerer best og som kan gi dere best treff. 

- En mulighet er å jobbe kun med en fil om gangen, filtrer kun umatchede fakturaer og sorter alfabetisk på 

leverandørnavn, evt. kun en leverandør om gangen. 

Vis søk/filter: 

- Viser hvilke søkekriterier som er aktive, samt mulighet for å editere søket. 

- Gir mulighet til å bygge opp et eget søk, legger til eller fjerne kriterier 



 eller klikk på aktiv filterstreng  

 

 
 

Avansert fakturasøk i tollarkivdelen: 

 

- Forutsetter xml data fra speditør inn til E-Doc 

- Åpner for muligheten til å søke etter registrerte fakturadetaljer uavhengig av deklarasjon. 

- Legg til søkekriterier eller sorter ved å klikke i kolonneheader 

 

 

 

 



MMMManuell matchanuell matchanuell matchanuell match    

 

- Manuell matching: 

 

- Se resultat av manuell matching: 

o Fjern søkekriterier eller rens filter 

o Klikk matchsymbol for at E-Doc skal hente opp tilknyttede detaljer 

   

 



Oppheve match mellom faktura og deklarasjonOppheve match mellom faktura og deklarasjonOppheve match mellom faktura og deklarasjonOppheve match mellom faktura og deklarasjon    

- Dersom man har matchet feil faktura med en deklarasjon kan man oppheve knytningen ved å markere ønsket 

fakturalinje og deklarasjonslinje, dobbeltklikk på enten fakturalinje eller deklarasjonslinje og bekreft. 

 

 

 

 

 

 

Registrere kommentar på fakturalinjeRegistrere kommentar på fakturalinjeRegistrere kommentar på fakturalinjeRegistrere kommentar på fakturalinje    

- Høyre klikk på fakturalinjen 

- Klikk Legg på / se merknad 

- Skriv din kommentar 

- Velg om du vil sette status til OK eller ikke. 

- Du kan også markere at faktura skal manuelt matches på et senere stadie. 

o Faktura merket med manuell match status kan sorteres i hovedvinduet i FM for enkel tilgang. 

- Lagre 

   

- Noen eksempler på bruk av kommentarer: 

Varer ikke mottatt – ikke fortollet Lastet opp kredit eller feil faktura Varer mottatt – ufortollet 

   

 



Registrere kommentar på Registrere kommentar på Registrere kommentar på Registrere kommentar på en en en en deklarasjondeklarasjondeklarasjondeklarasjon    

- Enkel og hurtig tilgang til Egenref. Felt 1-6 

- Se eller legg til referanser/kommentarer på deklarasjonen direkte i FM 

- Legg til eller endre referanse og lagre 

- Husk at feltene Egenref.1-6 også kan legges til for visning i skjermbildet via feltvelgeren 

 

Rapport Rapport Rapport Rapport ––––    fakturamatchfakturamatchfakturamatchfakturamatch    

- Rapport tilhørende tilleggsmodulen Fakturamatch ligger under rapporter i hovedmodulen 

- Hvordan man tar ut rapporter, evt eksporterer til ulike format er beskrevet i brukermanualen for 

hovedmodulen. 

- Under «Rapporter» - klikk printerikonet ved Fakturamatch 

 

Rapportparameter 



 

 

Rapportresultat før eksport til .pdf eventuelt Excel. 

 


