
Sist oppdatert: 29. januar 2021

Du finner mer informasjon om endringer i satsene og gebyrene våre, og når de gjelder, på siden med oppdateringer av retningslinjene
våre. Du kan også se disse endringene ved å klikke på «Juridisk» nederst på en hvilken som helst nettside, og deretter velge
«Oppdatering av retningslinjer».  

Innenlands: En transaksjon som inntreffer der både avsenderen og mottakeren er registrert eller identifisert av PayPal som innbyggere
i samme land/territorium.  

Internasjonal: En transaksjon som inntreffer når avsenderen og mottakeren er registrert eller identifisert av PayPal som innbyggere i
forskjellige land/territorier. Enkelte land grupperes sammen når internasjonale transaksjonssatser beregnes. Hvis du ønsker å se en liste
med disse grupperingene, går du til Tabell for gruppering av land/landområde.  

Internasjonale transaksjoner med euro (EUR) eller svenske kroner (SEK), der både avsender og mottaker er registrert eller identifisert
av PayPal som bosatt i det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), behandles som transaksjoner innenlands når det kommer
til beregning av gebyrer.  

Tabell med landskoder: Det kan hende vi refererer til land/territorier med koder bestående av to bokstaver på betalingssidene våre.
Hvis du vil se en fullstendig oversikt over PayPals landskoder, går du til tabellen vår med landskoder.

Relevant land/ 
territorium

Satsene som er publisert nedenfor, gjelder for PayPal-kontoene til innbyggerne i følgende land/territorier:

Liste med land/territorier

Norge (NO)

Kjøp med PayPal

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=no_NO


Det er kostnadsfritt å bruke PayPal til å betale for et kjøp eller hvilken som helst annen type kommersiell transaksjon, med mindre det
involverer en valutakonvertering.

På nettet eller i butikk

Sats

Ikke noe gebyr (når det ikke er valutakonvertering involvert)

Selge med PayPal

Når du kjøper eller selger varer eller tjenester, gjør andre kommersielle transaksjonstyper, sender eller mottar en donasjon, eller mottar
en betaling når du har sendt en «pengeforespørsel» med PayPal, kaller vi det en «kommersiell transaksjon». 

Hvis du vil se en oversikt over satsene ved salg, kan du gå til siden med PayPals forhandlergebyr.

Sende og motta penger

Når du overfører penger (startet fra fanen «Venner og familie» i flyten «Overfør penger») til eller mottar penger inn på PayPal-kontoen
din fra venner og familie, uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av
varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon), kaller vi dette en «personlig transaksjon». 

Satsene knyttet til personlige transaksjoner, ser du nedenfor.

Sende personlige transaksjoner innenlands

Sats

Ikke noe gebyr (når det ikke er valutakonvertering involvert)

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/merchant-fees


Sende internasjonale
personlige transaksjoner

Landet til mottakerens adresse Sats

Canada, Europa I, Europa II, Nord-Europa og USA 1,99 EUR

Alle andre land/territorier 3,99 EUR

Gebyrer belastet i forskjellige valutaer ved sending av betalinger: Vi trekker gebyret fra saldoen i den valutaen
gebyret skal betales i. For å gjøre dette må vi kanskje konvertere beløpet gebyret utgjør fra saldoen du sender til
valutaen gebyret skal betales i, og i slike tilfeller vil avgiftene for «Konvertering i alle andre tilfeller» også gjelde.

Motta personlige transaksjoner

Sats

Ikke noe gebyr (når det ikke er valutakonvertering involvert)

Valutakonverteringer

Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi konverterer valuta, kan du lese brukeravtalen vår. 

Åpne valutakalkulatorverktøyet nedenfor for å finne gjeldende sats som kan gjelde for transaksjonen din. Eventuelle satser som vises,
kan endres basert på tidspunkt og dato for den fullførte transaksjonen. 

Valutakalkulatorverktøy

Konvertere saldo for en bedriftskonto

Sats

3,0 % over utgangsvalutakursen

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=no_NO#currency-conversion1
https://www.paypal.com/no/smarthelp/article/faq1976


Overføringer fra PayPal

Du kan vanligvis overføre penger fra PayPal som standard overføringer til den tilknyttede bankkontoen din eller kvalifiserte debetkort.
En valutakonvertering (og valutakonverteringsgebyr) kan gjøre seg gjeldende.  

Obs! Hvis du vil se flere satser ved overføring fra bedriftskontoer, kan du gå til siden med PayPals forhandlergebyrer.

Overføre saldo fra en privat PayPal-konto

Overfør til Overføringstype Sats

Lokal bankkonto Standard Ikke noe gebyr (når det ikke er valutakonvertering involvert)

Amerikansk bankkonto Standard 3,00 % (når det ikke er valutakonvertering)

Andre forbrukergebyrer

Nedenfor ser du gebyrer knyttet til hendelser, forespørsler eller handlinger som kan forekomme når du bruker kontoen din.

Andre gebyrer

Aktivitet Beskrivelse Sats

Bankretur
ved
overføring
fra PayPal

Gebyret belastes når en bruker forsøker en overføring fra PayPal, og overføringen
mislykkes fordi det er oppgitt feil bankkontoinformasjon eller leveringsinformasjon.

6,00 EUR

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/merchant-fees


Aktivitet Beskrivelse Sats

Bekreftelse
av
betalingskort

Enkelte brukere kan, for å kunne øke overføringsgrensen eller når PayPal bestemmer
det, belastes med et gebyr for å knytte til og få bekreftet betalingskortet sitt. Dette
beløpet refunderes når betalingskortets bekreftelsesprosess er fullført.

Se tabell for å
knytte til og
bekrefte
betalingskort.

Inaktiv
PayPal-
konto

Inaktivitetsgebyret vil være det laveste beløpet av gebyret som er oppført nedenfor, og
den gjenstående saldoen på kontoen din.

Se Tabell
over gebyrer
for inaktiv
PayPal-konto.

Forespørsel
om
oppføringer

Dette gebyret gjelder for forespørsler om informasjon som er knyttet til hvorfor vi hadde
en rimelig grunn til å avvise betalingsoppdraget ditt. Vi belaster deg ikke for oppføringer
som er forespurt i forbindelse med din vurdering i god tro om en feil med PayPal-
kontoen din.

12,00 EUR
(per vare)

Tabell for å knytte til og bekrefte betalingskort

Valuta Sats

Australsk dollar 2,00 AUD

Brasiliansk real 4,00 BRL

Kanadisk dollar 2,45 CAD

Tsjekkisk koruna 50,00 CZK

Dansk krone 12,50 DKK

Euro 1,50 EUR

Hongkongdollar 15,00 HKD

Ungarsk forint 400,00 HUF

Ny israelsk shekel 8,00 ILS

Japansk yen 200,00 JPY

Malaysisk ringgit Ikke tilgjengelig



Valuta Sats

Meksikansk peso 20,00 MXN

Valuta Sats

Nye taiwanske dollar 70,00 TWD

Newzealandsk dollar 3,00 NZD

Norsk krone 15,00 NOK

Filippinsk pesos 100,00 PHP

Polsk zloty 6,50 PLN

Russisk rubel 60,00 RUB

Singaporsk dollar 3,00 SGD

Svensk krone 15,00 SEK

Sveitsisk franc 3,00 CHF

Thailandsk baht 70,00 THB

Britisk pund 1,00 GBP

Amerikansk dollar 1,95 USD

Tabell over gebyrer for inaktiv PayPal-konto

Valuta Gebyr

Tsjekkisk koruna 270,00 CZK

Dansk krone 75,00 DKK

Euro 10,00 EUR

Ungarsk forint 3600,00 HUF



Valuta Gebyr

Norsk krone 105,00 NOK

Polsk zloty 45,00 PLN

Svensk krone 100,00 SEK

Sveitsisk franc 10,00 CHF

Britisk pund 9,00 GBP


