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Fakturaspecifikation, reglering av avtalsstöd

EDIFACT-meddelande MS 62

INVOIC:D:96A:UN:EAN008

Fakturaspecifikation för reglering av avtalsstöd, kampanjstöd och anbudsstöd. En fakturaspecifikation kan inkludera leveranser till fler än en leveransplats hos
avtalskunden.

Fakturaspecifikationshuvud
Följande termer förekommer en gång per fakturaspecifikation.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0243

Dokumenttyp, kod

Indikerar dokumentets typ.

Format
an..3

Status/villkor
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT
BGM/C002/1001

R

Kodlista:
130 - fakturaspecifikation
Varje fakturaspecifikation skall förses med en unik identitet.
format:
SSÅÅMMDD
Leverantörens globala lokaliseringsnummer (GLN).

T2035
T2053

Fakturaspecifikationens identitet
Fakturaspecifikationens datum

Identiteten för fakturaspecifikationen
Datum då fakturaspecifikationen utfärdades.

an..17
n8

R
R

T0009

Leverantören

n13

T0008

Köparen

T2056

Referens till kommersiellt avtal, global
identitet

Part som definieras som juridisk säljare enligt ett
kommersiellt avtal
Part som definieras som juridisk köpare enligt ett
kommersiellt avtal
Global identitet (GDTI) som referens för ett
kommersiellt avtal.

n13

R

Grossistens (återförsäljarens) globala lokaliseringsnummer (GLN).

SG2/NAD+BY/C082/3039

n..29

D1

T2056
T0007

T0007

Referens till avtal/kontrakt

Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt

an..35

D1

T0007
T2056

T2212

Referens till tillhörande faktura

an..17

R

an..35

D0

Leveransperiod, fr o m datum

Referens till den faktura som hör ihop med annat
dokument.
Referens till kampanj med användning av identiteten
för ett kampanjavtal
Inledningsdatumet för en leveransperiod.

T3103

Referens till kampanj

T2051

n8

R

T2052

Leveransperiod, t o m datum

Sista datum för leveranser inom en leveransperiod.

n8

R

BGM/1004
DTM+137/C507/2380
SG2/NAD+SU/C082/3039

Identiteten för kommersiellt avtal (avropsavtal) mellan grossisten
SG1/RFF+DM/C506/1154
(återförsäljaren) och dess kund konstruerad av dokumentutställaren som
ett Global Document Type Identifier (GDTI).
Identiteten för kommersiellt avtal (avropsavtal) mellan grossisten
SG1/RFF+CT/C506/1154
(distributören) och dess kund konstruerad av dokumentutställaren enligt
ett internt nummersystem.
Referens till fakturan som fakturaspecifikationen hör ihop med.
SG1/RFF+IV/C506/1154
Referens till den kampanj som denna reglering av avtalsstöd baseras på. SG1/RFF+PD/C506/1154
Används enligt överenskommelse.
Datum för första leveransen tillavtalskunden (leveransplatsen) under en
DTM+117/C507/2380
leveransperiod. Skall alltid framgå.
Sista datum för leveranser till avtalskunden (leveransplatsen) utförda
DTM+128/C507/2380
under en period. Skall alltid framgå.

Avtalskund
Följande termer förekommer för att ange uppgift om avtalskund. Avtalskunden är den köpande parten som slutit leveransavtal med grossist/återförsäljare.
Antingen anges avtalskunden med sin GLN eller med grossistens interna nummer tillsammans med namnet för avtalskunden. Exempel på avtalskund: en
kommun, en restaurangkedja
Termnr.
T2100

Termnamn

Termdefinition

Avtalskund, global identitet

Part som definieras som avtalskund enligt ett
kommersiellt avtal.

Format

Status/villkor
D7

T2100
T2003
T2101

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Avtalskundens globala lokaliseringsnummer (GLN).

SG2/NAD+UD/C082/3039

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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T2003

Köparens referens

En referens, angiven av köparen, som lagras i
leverantörens kund- eller orderregister.

an..35

D0

T2101

Köparens referens, namn

Namnet för köparens referens.

an..35

D0
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Grossistens interna nummer för avtalskunden (huvudkunden). Används
inte om globalt lokaliseringsnummer (GLN) används som identitet (se
T2100).
Grossistens interna namn för avtalskunden (huvudkunden, slutkunden).
Används inte om globalt lokaliseringsnummer (GLN) används som
identitet.

SG1/RFF+CR/C506/1154

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på raderna inom fakturaspecifikationen.
Förpackningens/artikelns globala artikelnummer som faktureras. (GTIN14, GTIN-13, GTIN-8)

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

Används enligt överenskommelse.

SG25/PIA+5/C212/7140

Grossisten nummer för artikel som levererats till den slutliga
leveransplatsen hos avtalskunden. Används enligt överenskommelse.

SG25/PIA+5/C212/7140

Kvantitet av aktuell vara/förpackning(artikel som faktureras
Används då fakturerad vara är en variabel måttvara, t ex viktvara,
litervara eller metervara.
Koder:
GRM - gram
KGM - kilogram
LTR - liter
MGM - millgram
MLT - milliliter
MMT - millimeter
MTR - meter
Används då levererad vara är en variabel måttvara.
Används då levererad vara är en variabel måttvara, t ex viktvara,
litervara eller metervara.
Koder:
GRM - gram
KGM - kilogram
LTR - liter
MGM - millgram
MLT - milliliter
MMT - millimeter
MTR - meter
Avtalsstöd, netto, per vara.

SG25/QTY+47/C186/6060
SG25/QTY+47/C186/6411

SG1/RFF+Z01/C506/1154

Fakturaspecifikationsrader
Följande termer förekommer en gång per fakturerad förpackning/vara/tjänst.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format

Status/villkor

T0051
T0068

Radnummer
Fakturerad vara/tjänst

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

n..6
n..14

R
D3

T0172

Leverantörens artikelnummer

Leverantörens identifikation för en förpackning eller
tjänst.

an..35

D3

T0244

Köparens artikelnummer, internt nummer Internt nummer för artikel, allokerat
av internt numreringssystem.

an..35

D3

T0069
T0055

Fakturerad kvantitet
Måttenhetskvalificerare för kvantitet

Kvantitet som faktureras
Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt

n..15(3)
an..3

R
D0

T0070
T0055

Levererad kvantitet
Måttenhetskvalificerare för kvantitet

Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda
Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt

n..15(3)
an..3

D0
D0

T2057

Avtalsstöd per enhet

Avtalsstöd netto för en vara enligt avtal mellan
affärsparterna relaterat till affärsavtal mellan
grossist/distributör och slutkund

n..15(4)

R

T0068
T0172
T0244
T0172
T0068
T0244
T0244
T0068
T0172

SG25/QTY+46/C186/6060
SG25/QTY+46/C186/6411

SG28/PRI+ZAA/C509/5118

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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Måttenhetskvalificerare för avtalsstöd

Måttenhet för varor där avtalsstödet är per en variabel
måttvara

T0071

Radbelopp

Enhetspris x fakturerad kvantitet

Uppdaterad: 2007-05-29
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an..3

D0

n..18(2)

R
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Används då stödet gäller variabel måttvara.
Koder:
GRM - gram
KGM - kilogram
LTR - liter
MGM - millgram
MLT - milliliter
MMT - millimeter
MTR - meter
Avtalsstödet x fakturerad kvantitet
(T2057 x T0069
alt T2057 x T0070 vid variabel måttvara)
Beloppet ska vara avrundat med högst 2 decimaler.

SG28/PRI/C509/6411

SG26/MOA+203/C516/5004

Leveransplats
Följande termer används om överenskommelse finns mellan leverantören och grossisten/återförsäljaren.
Termerna används för att ange uppgift om slutlig leveransplats. Slutlig leveransplats är den plats vid vilken varorna/godset slutligen har levererats. Antingen anges
slutlig leveransplats med tillhörande GLN eller med grossistens interna nummer tillsammans med namnet för den slutliga leveransplatsen. Exempel på två olika
slutliga leveransplatser: daghemmet Blomman, Restaurangen Kungsgatan 12 Kungstad
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format

Status/villkor

T2054

Leveransplats, global identitet

Globala identiteten för leveransplatsen, format enligt
Global Location Number (GLN).

n13

D4

T2054
T2055

T2055

Leveransplats, internt nummer

Internt nummer för leveransplats, allokerat av internt
system.

an..25

D4

T2055
T2054

T2099

Leveransplats, namn

Namnet på leveransplatsen.

an..35

D7

T2099
T2054

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Leveransplatsens globala lokaliseringsnummer (GLN). Slutlig mottagare
av varorna/tjänsterna .
Används alltid för de leveransplatser som allokerat ett GLN. Ett daghem
och en restaurang inom en restaurang kedja är två exempel på
leveransplats.
Används enligt överenskommelse.
Det nummer som grossisten (återförsäljaren) utformat för
leveransplatsen av varorna/tjänsterna.
Används endast för de leveransplatser som inte allokerat ett globalt
lokaliseringsnummer (GLN).
Används enligt överenskommelse.
Namnet på leveransplatsen. Överförs endast om internt nummer för
leveransplats används (se T2055).
Används enligt överenskommelse.

SG32/LOC+7/C517/3225

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Summan av alla fakturarader exklusive skatter.
Summan av alla kvantiteter i T0069 och T0070.
Används enligt överenskommelse.
Antal rader (LIN-segment) i meddelandet.
Används enligt överenskommelse.

MOA+79/C516/5004
CNT+1/C270/6066

SG32/LOC+7/C519/3223

SG32/LOC+7/C519/3222

Fakturaspecifikationsslut
Följande termer förekommer en gång per fakturaspecifikation.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format

T0073
T0042

Radsumman
Summa kvantiteter

n..18(3)
n..15(3)

R
D0

T0043

Antal rader

Summan av alla fakturarader exklusive skatter
Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i
transaktionen.
Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen.

Status/villkor

n..5

D0

CNT+2/C270/6066

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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