EANCOM®/
ESAP™

Affärstransaktion 20.3.1

Version: 1,00

EAN Sverige AnvändarProfil
AT 20.3.1

Uppdaterad: 2007-05-29
Utskriven:

Sida 1

2007-05-29 16:51:35

Faktura, reglering av avtalsstöd

EDIFACT-meddelande MS 61

INVOIC:D:96A:UN:EAN008

Fakturameddelande för reglering av avtalsstöd, kampanjstöd och anbudsstöd. En faktura kan inkludera fakturering avseende fler än en av grossistens
avtalskunder (huvudkunder).

Fakturahuvud
Följande termer förekommer en gång per faktura.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0060
T0061

Fakturanummer
Fakturatyp

Fakturans nummer utformat av fakturautfärdaren.
Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura,
kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura

T0062

Fakturadatum

T0067

Förfallodatum

T2001
T2002
T0009

Faktureringsperiodens fr o m datum
Faktureringsperiodens t o m datum
Leverantören

T0064

Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat.

T0008

Leverantörens
momsregistreringsnummer
Köparen

T0099
T0170

Köparens momsregistreringsnummer
Referens för avstämning av inbetalning

Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat.
Referens för automatisk avstämning i kundreskontra
av inbetalning.

Format

Status/villkor

an..29
an..3

R
R

Datum då fakturan utfärdades (skapades).

n8

R

Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren
(betalningsmottagaren) tillhanda.
Faktureringsperiodens inledningsdatum
Faktureringsperiodens slutdatum
Part som definieras som juridisk säljare enligt ett
kommersiellt avtal

n8

R

n8
n8
n13

R
R
R

an..35

D0

n13

R

an..35

R
D0

Part som definieras som juridisk köpare enligt ett
kommersiellt avtal

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Varje ny faktura skall förses med en unik identitet.
Kodlista:
380 - faktura
381 - kreditfaktura
Datum då fakturan skapades.
Format: SSÅÅMMDD
Format: SSÅÅMMDD

BGM/1004
BGM/C002/1001

Format: SSÅÅMMDD
Format: SSÅÅMMDD
Leverantörens globala lokaliseringsnummer (GLN). Globala
lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn, adress
mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
I 'europaformat', t.ex. SE556453818801
Används vid gränsöverskridande handel.
Grossistens (återförsäljarens) globala lokaliseringsnummer (GLN).
Globala lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn,
adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
I 'europaformat', t.ex. SE556354818801
Referens som fakturautställaren använder för automatisk avstämning av
inbetalning. Referensen ska läggas i sk OCR-strängen då fakturan
betalas. Används efter överenskommelse.

DTM+167/C507/2380
DTM+168/C507/2380
SG2/NAD+SU/C082/3039

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Referens till faktura som ska krediteras. Används vid kreditering
(T0061=381)

RFF+IV/C506/1154

DTM+137/C507/2380
SG8/DTM+13/C507/2380

SG3/RFF+VA/C506/1154
SG2/NAD+BY/C082/3039

SG3/RFF+VA/C506/1154
SG1/RFF+AP/C506/1154

Uppgifter vid kreditfaktura
Följande termer används vid kreditering (T0061, fakturatyp=381).
Termnr.
T0089

Termnamn

Termdefinition

Referens till krediterad faktura

Referens till faktura som krediteras.

Format
an..17

Status/villkor
D0

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en av uppräknade; D2 - alla eller ingen av uppräknade; D3 - en eller flera av uppräknade; D4 - en eller ingen av uppräknade; D5 - om första, då alla uppräknade; D6 - om första, då minst
en till av uppräknade; D7 - om första, då ingen annan av uppräknade
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Anledning till kreditering

Anledning till att fakturerat belopp krediteras.
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Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor.
Koder:
79E - Felleverans
108 - Finansiell kompensation
140 - Returer
141 - Volymrabatt
Z01 - Skadat gods
Z02 - Felbeställning
Z03 - Kvalitetsbrist
Z04 - Feldebitering

ALI/4183

Faktureringsavgift
Följande termer förekommer en gång om överenskommelse finns om att fakturera en faktureringsavgift.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format

T2081
T0194

Faktureringsavgiftbelopp, netto
Skattetyp

Faktureringsavgiftens belopp exklusive skattbelopp
Kod som anger skattetyp.

n..18(2)
an..3

Status/villkor
R
R

T0195
T0197

Skattesats
Skattekategori

Skattesats för en vara eller en tjänst.
Skattekategori för en vara eller en tjänst.

n..6(4)
an..3

R
R

T2033

Skattebelopp på avgift

Skattebeloppet för avgift

n..18(2)

R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Faktureringsavgiftens belopp.
Skattetyp avseende faktureringsavgiften.
Kod:
VAT - moms
Skattesats avseende faktureringsavgift.
Skattekategori avseende faktureringsavgift.
Kod:
S - standard
M - livsmedel
Momsbeloppet för faktureringsavgiften.

SG19/MOA+23/C516/5004
SG21/TAX+7/C241/5153

SG21/TAX+7/C241/5278
SG21/TAX/5305

SG21/MOA+124/C516/5004

Fakturarad
Följande termer förekommer för varje fakturerat stöd .Varje rad refererar till en fakturaspecifikation som i sin tur innehåller detaljinformation om sålda varor
(identitet, kvantitet mm per artikel).
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0051
T0068

Radnummer
Fakturerad vara/tjänst

Radnummer inom transaktionen
Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara
eller tjänst

T0071

Radbelopp

T2036

Referens till fakturaspecifikation

Format

Status/villkor

n..6
n..14

R
R

Enhetspris x fakturerad kvantitet

n..18(2)

R

Referens till fakturaspecifikation.

an..17

R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen
Globala artikelnumret (GTIN) för fakturerat stöd; Anbudsstöd eller
kampanjstöd.
GTIN att använda:
anbudsstöd - 7300009013425
kampanjstöd - 7300009013685
Detta radbelopp ska vara samma belopp som återfinns i affärstermen
T0073, Radsumman, i AT 20.3.2 (fakturaspecifikationen).
Avrundat till två decimaler. Nettobelopp, exkl moms.
Numret för den fakturaspecifikation som denna faktura refererar till. Se
affärstermen benämnd Fakturaspecifikationens nummer (T2035), i
Fakturaspecifikationen (AT 20.3.2).

SG25/LIN/1082
SG25/LIN/C212/7140

SG26/MOA+203/C516/5004

SG29/RFF+IDS/C506/1154

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en av uppräknade; D2 - alla eller ingen av uppräknade; D3 - en eller flera av uppräknade; D4 - en eller ingen av uppräknade; D5 - om första, då alla uppräknade; D6 - om första, då minst
en till av uppräknade; D7 - om första, då ingen annan av uppräknade
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Fakturaslut
Följande termer förekommer en gång per faktura.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format

Status/villkor

T0072
T2203

Belopp att betala
Beloppsutjämning

Fakturasumman att betala inklusive skatter
Ett belopp som utjämnar ett belopp.

n..18(2)
n..3(2)

R
D0

T0073
T0074

Radsumman
Totalt skattepliktigt belopp

Summan av alla fakturarader exklusive skatter
Summan av samtliga skattepliktiga belopp

n..18(2)
n..18(2)

R
R

T0075

Summa skattebelopp

Summan av samtliga skatter i transaktionen

n..18(2)

D0

T0179

Totalt avgifts-/rabattbelopp

Summan av alla rabatter och avgifter

n..18(2)

D0

T0043

Antal rader

Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen.

n..5

D0

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Beloppet att betala inklusive skatter.
Används då fakturautställarens faktureringssystem inte kan hantera icke
beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till
hel krona, -0.49 Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan
beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera
beloppsutjämning.
Summan av alla fakturarader exklusive skatter
Termen obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är
undantagna från skatt
T0074 = summan av alla skattepliktiga belopp per skattesats
specificerade i T0180 (se Skattetotaler).
Termen kan inte användas för bokföring av mervärdesskatt. ( För
bokföring av moms se gruppen Skattetotaler.)
Termen obligatorisk om någon av fakturerad vara/tjänst är belagd med
moms.
Summering av ev rabatter och avgifter.
Här avses eventuell fakturerad faktureringsavgift.
Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. Används enligt
överenskommelse.

SG48/MOA+9/C516/5004
SG48/MOA+165/C516/5004

SG48/MOA+79/C516/5004
SG48/MOA+125/C516/5004

SG48/MOA+176/C516/5004

SG48/MOA+131/C516/5004
CNT+2/C270/6066

Skattetotaler
Följande termer förekommer för faktura och kreditfaktura en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0194
T0195

Skattetyp
Skattesats

Kod som anger skattetyp.
Skattesats för en vara eller en tjänst.

T0197

Skattekategori

Skattekategori för en vara eller en tjänst.

T0180

Skattepliktigt belopp

T2022

Totalt skattebelopp

Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats
och skattekategori.
Totalt skattebelopp för angiven skattetyp,
skattekategori och skattesats.

Format

Status/villkor

an..3
n..6(4)

R
D0

an..3

R

n..18(2)

D0

n..18()

D0

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

VAT - mervärdesskatt
Aktuell skattesats i procent.
Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent.
Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 %
överförs som '17.5'.
B - begränsad avdragsrätt
E - undantagen från mervärdesskatt
H - mervärdesskatt på hotell, camping, etc.
L - mervärdesskatt på kommunalverksamhet
M - mervärdesskatt på livsmedel
R - mervärdesskatt på restaurangtjänster
S - standard skattesats/mervär
Underlag för denna skatt. Används alltid. (Undantag; då T0197 = E)

SG50/TAX+7/C241/5153
SG50/TAX+7/C243/5278

Totalt belopp beräknat för skattesatsen i T0195.
Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt
skattebelopp inkluderar även moms på ev faktureringsavgift.

SG50/MOA+124/C516/5004

SG50/TAX+7/5305

SG50/MOA+125/C516/5004

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en av uppräknade; D2 - alla eller ingen av uppräknade; D3 - en eller flera av uppräknade; D4 - en eller ingen av uppräknade; D5 - om första, då alla uppräknade; D6 - om första, då minst
en till av uppräknade; D7 - om första, då ingen annan av uppräknade
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