
Men når det gjelder utfylling av invoice så er det kunden selv som er ansvarlig for at den 
fylles ut riktig og at alle verdier de trenger er med. 
 
De som er markert med gult er unødvendig å bruke. Du kan se bort fra disse. 
 
Consignor eori no EORI nummer er samme som VAT nr. bare med landskoden foran. 
Brukes for innfortolling til EU land. 
Consignor tax id vat no  normalt angis ikke vat .no på mottaker. Hvis det skal fortolles 
inn på et selskap i mottakerlandet så brukes «Billed To» feltene og vat no angis der i 
stedet. 
Billed to name Billed to feltene brukes for å angi Importer of record og brukes f.eks hvis 
kunden har et selskap i mottakerlandet de skal fortolle inn på. Normalt står denne til 
mottaker og hvis kunden bruker Duties Taxes paid tjenesten så vil vi se bort fra den og 
tilbakeføre toll/mva til avsender 
Billed to address1 
Billed to address2 
Billed to country 
Billed to postcode 
Billed to city 
Billed to phone 
Billed to tax id vat no 
Bank inn 
Bank ogrn 
Bank kpp 
Bank okpo 
Bank settlement account usd eur 
Bank settlement account rur 
Bank name 
Invoice number Unikt nummer som kunden bruker for faktura relaterte saker 
Exporter 
Exporter code 
Other remarks fritekst felt hvor man kan angi diverse merknader til invoicen 
Reason for export  Kan være f.eks «Personal» eller «Sale» 
Type of export  Samme her – kan være f.eks «Permanent», «Return» eller «Repair» 
Other charges 
Freight cost  noen velger å angi fraktkostnaden sånn at det ikke blir satt en høyere rate i 
mottakerlandet 
Insurance cost  forsikringsverdien når man velger forsikring som tjeneste 
Currency code  Valuta på verdien 
Terms of payment  Incoterm – DAP, DDP, EXW osv. 
Payer of gst vat 
Duty taxes acct 
Duty tax billing service 
Requiere pedimento  Brukes ikke så vidt oss bekjent – Fra hva vi kan se så er det relatert 
til Mexico og sendinger dit som krever et tillegg dokument. In Mexico, the pedimento is the 
most relevant custom form that importers or exporters use during the importation or 
exportation of their goods. The pedimento can only be completed by the Mexican customs 
broker (Agente Aduanal) at the request of the importer or exporter. 
Ultimate consignee 
Exemption citation 
Type of invoice  Proforma eller Commercial 



EEA Declaration  Opprinnelses erklæring – Denne brukes av kunder hvor produktet er 
produsert innenfor EU og oppfyller visse krav for å få lavere toll rate 


