
 

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2017-08-21 
 Version: 2.9.2 

Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 

GS1 Sweden ESAP 

Element och struktur 
Term nr Element Förekomst Elementspecifikation 

 

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 1  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

 Faktura  Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av 

levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en 

returtagning. Affärsdokumentet används även vid kreditering. 

Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en faktura per leverans. Vid 

arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan 

arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (t ex klartexter för namn, 

adresser, artikelbenämning och kodvärden). 
  FAKTURAHUVUD  1 .. 1 Comment: Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i fakturan. Klassen ska alltid 

användas. 

* T0060  Fakturanummer  1 .. 1 Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera fakturan. 
Comment: Varje ny faktura ska ges en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. 

För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global 
Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. 

Comment: SFTI rekommenderar att dokumentet identifieras med maximalt 17 tecken i SFTI-implementeringar. 
Parterna måste komma överens om att fler än 17 tecken får användas. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

* T0061  Fakturatyp  1 .. 1 Definition: Kod som identifierar typ av faktura. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    380 Faktura 

    381 Kreditnota 

T0062  Fakturadatum  1 .. 1 Definition: Datum när fakturan utfärdades. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

* T0067  Förfallodatum  0 .. 1 Definition: Datum när fakturan förfaller för betalning. 
Comment: Termen är obligatorisk vid faktura (kodvärdet är 380 för "T0061 Fakturatyp"). 

Termen måste inte användas vid kreditfaktura (kodvärdet är 381 för "T0061 Fakturatyp"). 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

* T0176  Verkligt leveransdatum  0 .. 1 Definition: Datum när varorna levererades hos kunden. 
Comment: Termen används enligt överenskommelse. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

* T0127  Avsändningsdatum  0 .. 1 Definition: Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören. 
Comment: Termen är obligatorisk vid faktura (kodvärdet är 380 för "T0061 Fakturatyp"). Uppgiften är tvingande i 

faktura enligt momslagstiftningen. 
Tjänster kring varuleveransen, till exempempel transportörens avsändningsdatum avses ej. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 
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  MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange motiv för att mervärdesskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas 
när moms inte ska debiteras för någon av artiklarna i fakturan. Enligt skattelagen måste motivet för varför 
moms inte har debiterats redovisas i fakturan. Motivet anges antingen i kodad form eller i klartext. Endast 
en av följande termer får användas. 

* T0290  Motiv för att moms inte debiteras, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger motiv för att moms inte debiteras. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0290. 
Comment: Koden ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. 

Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. 
Length: 3 

* T0278  Motiv för att moms inte debiteras, text  0 .. 1 Definition: Motiv för att moms inte debiteras i fri text. 
Comment: Motivering i klartext vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. 

Length: 1 .. 70 

  KREDITERINGSINFORMATION  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange krediteringsinformation. Klassen ska användas för kreditfaktura, det vill säga 
när kodvärdet för ”T0061 Fakturatyp” är 381 (Kreditnota). Klassen ska användas när samtliga rader i 
fakturan ska krediteras. Om endast enskilda rader ska krediteras ska i stället klassen 
”Krediteringsinformation” på radnivå användas. Om klassen används ska även klassen ”Referens till 
kreditering” användas. 

* T0287  Anledning till kreditering  0 .. 1 Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0287. 
Comment: Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditfakturor, antingen på huvud- eller radnivå. 

Termen används på huvudnivå när hela kreditfakturan ska krediteras av samma anledning, t ex vid 
returer. 

  REFERENS TILL KREDITERING  1 .. 1 Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktura eller faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Endast 
en av "T0089 Referens till faktura" och klassen "Faktureringsperiod" får användas i samma kreditfaktura. 
”T0089 Referens till faktura” används när kreditfakturan refererar till endast en faktura. Klassen 
”Faktureringsperiod” får endast användas när flera fakturor ska krediteras samtidigt. 

T0089  Referens till faktura  0 .. 1 Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärsdokument hänvisar till. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

  FAKTURERINGSPERIOD  0 .. 1 Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Klassen får endast 
användas när flera fakturor ska krediteras samtidigt. 

* T2001  Faktureringsperiodens fr o m datum  1 .. 1 Definition: Faktureringsperiodens inledningsdatum. 
Comment: Första dagen i en period av fakturerade leveranser. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

* T2002  Faktureringsperiodens t o m datum  1 .. 1 Definition: Faktureringsperiodens slutdatum. 
Comment: Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

  REFERENS TILL AVTAL  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange referenser till avtal som fakturan hänvisar till. 
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* T0007  Referens till avtal/kontrakt  0 .. 1 Definition: Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod. 

Termen är obligatorisk i debetfaktura. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

* T0006  Referens till prislista  0 .. 1 Definition: Identiteten för den prislista som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Används om prisjusteringar kan förekomma under en avtalsperiod. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

T0047  Referens till avrop  0 .. 1 Definition: Identiteten för det avrop som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Referensen är köparens avropsnummer. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

  REFERENS TILL BETALNING  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange referenser att användas i samband med betalning av fakturan. 

* T0170  Referens för avstämning av inbetalning  1 .. 1 Definition: Identiteten för den automatiska avstämningen av inbetalning mot kundreskontra. 
Comment: Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos plus- eller bankgiro. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

  REFERENS TILL LEVERANS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange referenser till dokument som används i samband med leveransen. 

* T0063  Referens till följesedel  0 .. 1 Definition: Identiteten för den (pappers)följesedel som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel ska inte ges om elektronisk leveransavisering 

används. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

* T0090  Referens till leveransavisering  0 .. 1 Definition: Identiteten för den leveransavisering som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Termen är obligatorisk om leveransavisering används mellan affärsparterna. 

Observera att (pappers)följesedel inte ska användas om en elektronisk leveransavisering används. Om 
det finns behov av en pappersutskrift kan leveransaviseringen istället skrivas ut. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

  LEVERANTÖR  1 .. 1 Comment: Klassen används för att ange uppgifter om leverantören. Klassen ska alltid användas. 

T0009  Leverantörens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett 

kommersiellt avtal. 
Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. 

Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna 
arkiveringstiden. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

T0064  Leverantörens momsredovisningsnummer  1 .. 1 Definition: Ett nummer som används för att identifiera leverantören vid redovisning av moms. 
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    Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när 
leverantören är skattskyldig för moms vid försäljning av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande 
varuförsäljning inom EU. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

T5031  Referens till beslut om F-skatt, kod  0 .. 1 Definition: Kod som hänvisar till Skatteverkets beslut om godkännande för F-skatt. 
Comment: Genom att ange en referens till beslut om F-skatt visar leverantören att det finns ett godkännande om F- 

skatt från Skatteverket. Om leverantören inte anger referens till beslut om F-skatt måste den juridiska 
köparen enligt Skatteverkets regler dra av skatt från fakturans belopp innan fakturan betalas och 
eventuellt även betala arbetsgivaravgifter. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 7 tecken. 

Length: 1 .. 7 

    Code/Description  

    F-skatt Godkänd för F-skatt 

  LEVERANTÖRENS INBETALNINGSNUMMER  0 .. 1 Comment: Klassen kan användas för att ange inbetalningsnummer för leverantören. Klassen ska endast användas 
om alternativa inbetalningsnummer kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal, eller om uppgift 
om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Köparen (eller 
annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella inbetalningsnummer. Klassen ska inte 
användas för betalningsändamål. För betalning används i stället uppgift om leverantörens 
inbetalningsnummer som redan finns i köparens ekonomisystem. Endast en av ”T5022 Leverantörens 
bankgironummer”, ”T5023 Leverantörens plusgironummer” och ”Leverantörens bankkonto” får användas. 

T5022  Leverantörens bankgironummer  0 .. 1 Definition: Svenska bankgironumret för leverantören. 
Comment: Bankgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd 

som bestäms av antalet siffror i bankgironumret. Exempel: 9912346. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. 

Length: 1 .. 17 

T5023  Leverantörens plusgironummer  0 .. 1 Definition: Svenska plusgironumret för leverantören 
Comment: Plusgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd 

som bestäms av antalet siffror i plusgironumret. Exempel: 9008004. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. 

Length: 1 .. 17 

  LEVERANTÖRENS BANKKONTO  0 .. 1 Comment: Klassen kan användas för att ange bankkontonummer för leverantören. Vid internationella transaktioner 
kan ”T5026 Leverantörens banks BIC” användas tillsammans med ”T5024 Leverantörens 
bankkontonummer” för att identifiera banken. 

T5024  Leverantörens bankkontonummer  1 .. 1 Definition: Bankkontonumret för leverantören. 
Comment: Bankkontonumret anges enligt det svenska systemet med clearingnummer och löpnummer, eller, för 

internationella transaktioner, enligt IBAN (International Bank Account Number). Bankkontonumret ska 
anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av 
antalet siffror och bokstäver i kontonumret. Exempel: SE2880000832790000012345. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 34 tecken. 

Length: 1 .. 34 
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T5026  Leverantörens banks BIC  0 .. 1 Definition: Leverantörens banks identitet enligt BIC (Business Identifier Code). 
Comment: BIC (ISO 9362) kan användas för att identifiera mottagarbanken vid internationella transaktioner. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 11 tecken. 

Length: 1 .. 11 

  FAKTURAUTFÄRDARE  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange uppgifter om fakturautfärdaren. Klassen ska användas när leverantören har 
överlåtit till annat företag att utfärda fakturor (så kallad factoring). Fakturautfärdare och leverantör är då 
inte samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som utfärdar fakturorna. 

T0065  Fakturautfärdarens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som utfärdar fakturor. 
Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. 

Termen används när leverantören har överlåtit till annat företag att utfärda fakturor (så kallad factoring). 
Fakturautfärdare och leverantör är då inte samma juridiska person. 
Termen ska inte användas när det är leverantören som utfärdar fakturorna. 
Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna 
arkiveringstiden 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

  BETALNINGSMOTTAGARE  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange uppgifter om betalningsmottagaren. Klassen ska användas när leverantören 
har överlåtit till annat företag att vara betalningsmottagare. Betalningsmottagare och leverantör är då inte 
samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som tar emot betalningen. 

T0066  Betalningsmottagarens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som är mottagare av en betalning. 
Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. 

Om betalningsmottagare inte anges förutsätts att fakturautfärdaren är betalningsmottagare. Om 
fakturautfärdaren inte heller anges förutsätts att leverantören är betalningsmottagare. 
Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna 
arkiveringstiden. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

  BETALNINGSMOTTAGARENS INBETALNINGSNUMMER  0 .. 1 Comment: Klassen kan användas för att ange inbetalningsnummer för betalningsmottagaren. Klassen ska endast 
användas om alternativa inbetalningsnummer kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal, eller 
om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. 
Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella inbetalningsnummer. Klassen 
ska inte användas för betalningsändamål. För betalning används i stället uppgift om 
betalningsmottagarens inbetalningsnummer som redan finns i köparens ekonomisystem. Endast en av 
”T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer”, ”T0140 Betalningsmottagarens plusgironummer” och 
”Betalningsmottagarens bankkonto” får användas. 

* T0139  Betalningsmottagarens bankgironummer  0 .. 1 Definition: Svenska bankgironumret för betalningsmottagaren. 
Comment: Bankgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd 

som bestäms av antalet siffror i bankgironumret. Exempel: 9912346. 
Comment: Termen används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma från faktura till faktura och 

enligt avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella bankgironummer. 
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    Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. 

Length: 1 .. 17 

* T0140  Betalningsmottagarens plusgironummer  0 .. 1 Definition: Svenska plusgironumret för betalningsmottagaren. 
Comment: Plusgironumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd 

som bestäms av antalet siffror i plusgironumret. Exempel: 9008004. 
Comment: Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal. 

Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella plusgironummer. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. 

Length: 1 .. 17 

  BETALNINGSMOTTAGARENS BANKKONTO  0 .. 1 Comment: Klassen kan användas för att ange bankkontonummer för betalningsmottagaren. Vid internationella 
transaktioner kan ”T5027 Betalningsmottagarens banks BIC” användas tillsammans med ”T2050 
Betalningsmottagarens bankkontonummer” för att identifiera banken. 

T2050  Betalningsmottagarens bankkontonummer  1 .. 1 Definition: Bankkontonumret för betalningsmottagaren. 
Comment: Bankkontonumret anges enligt det svenska systemet med clearingnummer och löpnummer, eller, för 

internationella transaktioner, enligt IBAN (International Bank Account Number). Bankkontonumret ska 
anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av 
antalet siffror och bokstäver i kontonumret. Exempel: SE2880000832790000012345. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 34 tecken. 

Length: 1 .. 34 

T5027  Betalningsmottagarens banks BIC  0 .. 1 Definition: Betalningsmottagarens banks identitet enligt BIC (Business Identifier Code). 
Comment: BIC (ISO 9362) kan användas för att identifiera mottagarbanken vid internationella transaktioner. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 11 tecken. 

Length: 1 .. 11 

  KÖPARE  1 .. 1 Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen. Klassen ska alltid användas. 

T0008  Köparens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett 

kommersiellt avtal. 
Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, 

adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

T0099  Köparens momsregistreringsnummer  0 .. 1 Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera köparen vid redovisning av moms. 
Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när 

köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande 
varuförsäljning inom EU. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

  GODSMOTTAGNING  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange platsen för godsmottagning och vem som är ansvarig för mottagningen av 
godset. Klassen ska användas när leveransen ska gå till annan adress än den som hör till köparens 
identitet. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och att 
varorna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala 
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    godsmottagning eller en terminal. 

T0036  Godsmottagarens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som tar emot varor och godkänner leveransen. 
Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, 

adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

  LEVERANSPLATS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange vart godset ska levereras. Klassen ska användas när en särskild 
leveransplats ska anges. Om leveransplatsen inte anges förutsätts att varorna ska levereras till 
godsmottagarens adress. Om godsmottagare inte heller anges förutsätts att varorna ska levereras till 
köparens adress. Leveransplatsen kan till exempel vara en lastkaj. Endast en av ”T0037 
Leveransplatsens identitet, GLN” och klassen ”Leveransplatsens namn och adress” får användas. 

T0037  Leveransplatsens identitet, GLN  0 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för platsen dit godset ska levereras. 
Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, 

adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

  LEVERANSPLATSENS NAMN OCH ADRESS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange leveransplatsens adress. 

T5001  Partsnamn  0 .. 1 Definition: Namnet på företaget eller institutionen. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

T5002  Avdelning  0 .. 1 Definition: Avdelning eller liknande. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

T5003  Gatunamn  0 .. 1 Definition: Namnet på gatan. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

T5004  Byggnad  0 .. 1 Definition: Hus, port eller liknande. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

T5005  Ort  0 .. 1 Definition: Stad eller ort. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

T5006  Postnummer  0 .. 1 Definition: Postnummer oredigerat. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. 

Length: 1 .. 17 

T5007  Landskod  0 .. 1 Definition: Kod för land. 
Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. 
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    Length: 1 .. 2 

  KÖPARENS FAKTURAHANTERING  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen vill 
vidarebefordra fakturan till en särskild enhet. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska 
person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturaadressat. 

T0240  Fakturaadressatens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras. 
Comment: Synonym: Fakturaadress 

Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. 
Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. 
Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. 
Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. 
Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna 
arkiveringstiden. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

  ANNAN FAKTURAMOTTAGARE  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen har 
anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och köpare är då inte samma juridiska 
person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturamottagare. 

T0085  Fakturamottagarens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part till vilken fakturor utfärdas på uppdrag av 

köparen. 
Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. 

Termen används när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och 
köpare är då inte samma juridiska person. 
Om fakturamottagaren inte anges förutsätts att köparen är fakturamottagare. 
Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna 
arkiveringstiden. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

  VALUTAOMRÄKNING  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange information som behövs för att räkna om fakturans valuta till svenska kronor 
(SEK). Klassen ska användas om fakturan är utställd i annan valuta än SEK. 

T0283  Valutaomräkningskurs  1 .. 1 Definition: Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. 
Comment: Omräkningskursen från fakturans valuta till den valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. 

Kursen bestäms det datum då fakturan ställdes ut.  

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0204  Valuta, kod  1 .. 1 Definition: Kod som anger den monetära enhet som används i affärsdokumentet. 
Comment: För valutakoder används det alfabetiska värdet i ISO 4217, se www.gs1.se/kodlistor för kodlista T0204 

och länk till den externa ISO-kodlistan. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till tre tecken. 

Length: 1 .. 80 
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T0286  Momsvaluta  1 .. 1 Definition: Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras. 
Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

  RABATT  0 .. unbounded Comment: Klassen används för att ange rabatter. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att 
använda rabatter. 

  TEKNIKRABATT  0 .. unbounded Comment: Klassen används för att ange teknikrabatt. Klassen ska användas då det finns en överenskommelse om 
teknikrabatt. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde, så används ”T0071 Radbelopp”. Redovisning 
av motsvarande skatteunderlag för teknikrabatt görs i klassen ”Skatteberäkningsunderlag”. Om 
teknikrabatten avser artiklar av olika skattekategori/skattesats förekommer termerna i klasserna 
”Teknikrabatt” och ”Skatteberäkningsunderlag” en gång för varje skattekategori/skattesats. 

* T2010  Rabattsats  0 .. 1 Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. 
Comment: Termen används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste 

minst ett rabattbelopp anges. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 

T2091  Teknikrabattbelopp  1 .. 1 Definition: Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

  SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG  1 .. 1 Comment:  Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att 
beräkna mervärdeskatten (momsen). 

* T0197  Skattekategori  1 .. 1 Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. 
Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T0195  Skattesats  0 .. 1 Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. 
Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 

  FAKTURARABATT  0 .. unbounded Comment: Klassen används för att ange fakturarabatt. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om 
fakturarabatt. Fakturarabattbeloppet beräknas på följande sätt: ”T2201 Fakturarabattbelopp” = ”T0071 
Radbelopp” x ”T2010 Rabattsats”. 

* T2010  Rabattsats  0 .. 1 Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. 
Comment: Termen används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste 

även rabattbelopp anges. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
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    Maximum Decimal Digits: 4 

T2201  Fakturarabattbelopp  1 .. 1 Definition: Det rabattbelopp som fakturan minskas med. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

  SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG  1 .. 1 Comment:  Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att 
beräkna mervärdeskatten (momsen). 

* T0197  Skattekategori  1 .. 1 Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. 
Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T0195  Skattesats  0 .. 1 Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. 
Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 

  AVGIFT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange avgifter som ingår i fakturan. Klassen ska användas om parterna har 
kommit överens om att fakturera avgifter. 

  EXPRESSFRAKTAVGIFT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange avgift för expressfrakt. Klassen ska användas om parterna har kommit 
överens om att fakturera avgift för att transportera godset med expressfrakt. Redovisning av motsvarande 
skatteunderlag för expressfraktavgiften görs i klassen "Skatteberäkningsunderlag". Ange den skattesats 
som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar. 

* T1332  Expressfraktavgift  1 .. 1 Definition: Kostnad för expresstransport av varorna. 
Comment: Expressfraktavgift avseende leveransen. Exkl moms. Används i enlighet med affärsavtal. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

  SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG  1 .. 1 Comment:  Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att 
beräkna mervärdeskatten (momsen). 

* T0197  Skattekategori  1 .. 1 Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. 
Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T0195  Skattesats  0 .. 1 Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. 
Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 

  FRAKTAVGIFT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange avgiften för att transportera godset. Klassen ska användas om parterna har 



 

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2017-08-21 
 Version: 2.9.2 

Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 

GS1 Sweden ESAP 

Element och struktur 
Term nr Element Förekomst Elementspecifikation 

 

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 11  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

    kommit överens om att fakturera fraktavgift. Klassen ska inte användas för att ange avgiften för att 
transportera godset med expressfrakt, utan denna avgift anges i klassen ”Expressfraktavgift”. Redovisning 
av motsvarande skatteunderlag för fraktavgiften görs i klassen "Skatteberäkningsunderlag". Ange den 
skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar. 

* T0091  Fraktavgift, belopp  1 .. 1 Definition: Avgiften för frakten av varorna. 
Comment: Fraktavgift avseende en faktura/leverans. Exkl moms. Används i enlighet med affärsavtal. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

  SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG  1 .. 1 Comment:  Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att 
beräkna mervärdeskatten (momsen). 

* T0197  Skattekategori  1 .. 1 Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. 
Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T0195  Skattesats  0 .. 1 Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. 
Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 

  FAKTURARAD  0 .. unbounded Comment: Klassen används för att ange information som är specifik för en artikel i fakturan. Klassen upprepas för 
varje fakturerad artikel. 

T0051  Radnummer  1 .. 1 Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. 
Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, … 

Format: Ett heltal med upp till sex siffror. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 0 

* T0071  Radbelopp  1 .. 1 Definition: Belopp som faktureras för levererad artikel. 
Comment: Radbelopp = fakturerat pris x fakturerad kvantitet (se klasserna "Fakturerat pris" och "Fakturerad 

kvantitet"). 
Om fakturerat pris avser fler än en enhet av artikeln, dvs "T0030 Enhetsprisbasis" är mer än '1', ska 
fakturerat pris x fakturerad kvantitet divideras med uppgiften i "T0030 Enhetsprisbasis".  
Radbelopp är exklusive moms. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

  KREDITERINGSINFORMATION  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange krediteringsinformation. Klassen ska användas för kreditfaktura, det vill säga 
när kodvärdet för ”T0061 Fakturatyp” är 381 (Kreditnota) och när inte alla rader i fakturan krediteras. 
Klassen ska inte användas när hela fakturan krediteras. Då används klassen Krediteringsinformation i 
fakturahuvudet. Om klassen används ska även klassen ”Referens till kreditering” användas. 
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* T0287  Anledning till kreditering  0 .. 1 Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0287. 
Comment: Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditfakturor, antingen på huvud- eller radnivå. 

På radnivå anges anledning till kreditering endast när kreditfakturan krediterar delar av en faktura och när 
anledningen till kreditering inte är densamma för alla krediterade artiklar. T ex när ett felaktigt pris har 
fakturerats för en artikel och en annan artikel faktureras på grund av att godset har varit skadat. 

  REFERENS TILL KREDITERING  1 .. 1 Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktura och fakturarad som kreditfakturaraden avser. 

T0089  Referens till faktura  0 .. 1 Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärsdokument hänvisar till. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

T0242  Referens till fakturarad  0 .. 1 Definition: Radnumret från den ursprungliga fakturan som denna rad hänvisar till. 

Format: Ett heltal med upp till sex siffror. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 0 

  REFERENS TILL AVROPSRAD  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange referens till den avropsrad som fakturaraden hänvisar till. Klassen ska 
användas för faktura, det vill säga när kodvärdet för ”T0061 Fakturatyp” är 380 (Faktura). Klassen ska inte 
användas för en kreditfaktura det vill säga när kodvärdet för ”T0061 Fakturatyp” är 381 (Kreditfaktura). 
Klassen måste inte användas om fakturaraden avser returenhet som t ex läskback eller rullbur. 
Klassen ska användas för returenheter som t ex pall eller pallkrage när dessa särskilt har avropats. 
Vissa avtal medger att tjänster tillkommer vid leverans utan att de specifikt blivit avropade, det vill säga, 
dessa tjänster finns inte med i avropet. Vid fakturering av dessa tillkomna tjänster finns ingen avropsrad 
att referera till. 

* T0047  Referens till avrop  1 .. 1 Definition: Identiteten för det avrop som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Referens till det avrop (T0034) som fakturan avser. 

Ska alltid vara samma avropsnummer som refereras på fakturans huvudnivå (T0047). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

* T0088  Referens till avropsrad  1 .. 1 Definition: Referens till radnumret för den avropsrad som denna rad i affärsdokumentet hänvisar till. 
Comment: Avser radnummer i köparens avrop. 

Format: Ett heltal med upp till sex siffror. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 0 

  MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange motiv för att mervärdesskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas 
när moms inte ska debiteras för artikeln. Om ingen artikel i fakturan ska debiteras moms ska i stället 
klassen ”Motiv för att moms inte debiteras” på huvudnivå användas. Enligt skattelagen måste motivet för 
varför moms inte har debiterats redovisas i fakturan. Motivet anges antingen i kodad form eller i klartext. 
Endast en av följande termer får användas. 

* T0290  Motiv för att moms inte debiteras, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger motiv för att moms inte debiteras. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0290. 
Comment: Koden ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. 

Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. 
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1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

    Length: 3 

T0278  Motiv för att moms inte debiteras, text  0 .. 1 Definition: Motiv för att moms inte debiteras i fri text. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. 

Length: 1 .. 70 

  FAKTURERAD ARTIKEL  1 .. 1 Comment: Klassen används för att ange en identitet för artikeln. Klassen ska alltid användas. Artikelns identitet ska 
kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Endast en 
av termerna i klassen får användas. 

T0154  Artikelns identitet, GTIN  0 .. 1 Definition: Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem. 
Comment: GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för 

beställningar och statistik. 
GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt 
GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på 
www.gs1.se/GTIN 

Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. 
Length: 14 

* T0172  Leverantörens artikelnummer  0 .. 1 Definition: Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringssystem. 
Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). 
Comment: Leverantörens artikelnummer får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

* T1120  Tillverkarens artikelnummer  0 .. 1 Definition: Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringssystem. 
Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). 
Comment: Endast om GTIN saknas eller leverantörens artikelnummer saknas. Artikelnumret skall kunna härledas till 

motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

  FAKTURERAD KVANTITET  1 .. 1 Comment: Klassen används för att ange fakturerad kvantitet för artikeln. Klassen ska alltid användas. 

T0069  Fakturerad kvantitet  1 .. 1 Definition: Kvantitet som faktureras. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0055  Måttenhet för kvantitet  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. 
Comment: Termen används om artikeln är en variabelmåttvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 14  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

  LEVERERAD KVANTITET  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange levererad kvantitet. Klassen ska användas om artikeln faktureras i annan 
måttenhet än den måttenhet som artikeln har beställts i. Det gäller till exempel för variabelmåttvaror som 
beställs i antal förpackningar, men faktureras efter vikt. 
Exempel: 3 st förpackningar av köttfärs har beställts, och fakturerad kvantitet är 15357 gram. Då anges 
"T0070 Levererad kvantitet, värde" = 3 och "T0069 Fakturerad kvantitet, värde" = 15357. 
Enheten kan specificeras i "T0055 Måttenhet för kvantitet". Om ingen måttenhet anges så antas 
måttenheten vara ”styck” (default). 

T0070  Levererad kvantitet  0 .. 1 Definition: Kvantitet som levererats. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0055  Måttenhet för kvantitet  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. 
Comment: Termen används om artikeln är en variabelmåttvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 

  FAKTURERAT PRIS  1 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska alltid användas. Endast en av 
följande klasser får användas per artikel. Alla pristyper anges exklusive mervärdesskatt (moms) och 
eventuella rabatter och avgifter för artikeln är inräknade i priset. 

  KONTRAKTSPRIS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Kontraktspris”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T0029  Kontraktspris  1 .. 1 Definition: Det pris för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en 

prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden. 
Comment: Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Listningspris 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 15  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  AKTUELLT PRIS, AVTALAT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Aktuellt pris”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T0203  Aktuellt pris  1 .. 1 Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt eller tjänst) och som 

säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under 

avtalsperioden. 
Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  KONTRAKTSPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Kontraktspris, tillfälligt rabatterat”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T3288  Kontraktspris, tillfälligt rabatterat  1 .. 1 Definition: Det tillfälligt rabatterade kontraktspriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören 

erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden). 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 16  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

    Comment: Synonymer till Kontraktspris, rabatterat: Kampanjpris 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  LISTPRIS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Listpris”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T0181  Listpris  1 .. 1 Definition: Grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämt. 
Comment: Synonymer till Listpris: Grundpris, Katalogpris 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 17  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  LISTPRIS, RABATTERAT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Listpris, rabatterat”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T0182  Listpris, rabatterat  1 .. 1 Definition: Det rabatterade grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst). 
Comment: Pristypen används för läkemedel vars pris inte är ramavtalat.  

Synonymer: Pris (gäller läkemedel),  
Priset är exklusive moms. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  AKTUELLT LISTPRIS  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Aktuellt listpris”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T5028  Aktuellt listpris  1 .. 1 Definition: Grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämt. Priset varierar 

med tillgång och efterfrågan. 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 18  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
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    Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  AKTUELLT LISTPRIS, RABATTERAT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Aktuellt listpris, rabatterat”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

* T0238  Aktuellt listpris, rabatterat  1 .. 1 Definition: Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt) som säljaren/ 

leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del 

av avtalsperioden. 
Comment: Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat 

spotmarknadspris, rabatterat börspris. 
Comment: Det rekommenderas att parterna kommer överens om frekvens på överföring av prislista med 

prisändringar. Priset är exklusive moms. 
Termen används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Observera att 
artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp 
utanför ramavtal kan skilja sig åt. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 19  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
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    Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  LISTPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Listpris, tillfälligt rabatterat”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T5029  Listpris, tillfälligt rabatterat  1 .. 1 Definition: Det tillfälligt rabatterade listpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören 

erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden). 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 20  / 23 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

  PRIS FÖR KUNDORDERBASERAD ARTIKEL  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för 
artikeln är ”Pris för kundorderbaserad artikel”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. 

T5030  Pris för kundorderbaserad artikel  1 .. 1 Definition: Pris som avser en artikel som tillverkas efter beställning. 
Comment: Det verkliga priset som leverantören/tillverkaren fakturerar köparen för en kundorderbaserad artikel. 

Parterna får komma överens om hur stor differensen får vara mellan priset för den färdiga artikeln och 
budgetpriset som angavs i prislistan. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter 

av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 9 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

    Code/Description  

    GRM gram 

    HUR timme 

    KGM kilogram 

    LTR liter 
    MGM milligram 

    MLT milliliter 
    MMT millimeter 
    MTR meter 

  FAKTURASAMMANSTÄLLNING  1 .. 1 Comment: Klassen används för att sammanställa fakturans belopp, skatter och kontrolluppgifter. Klassen ska alltid 
användas. 

  SAMMANSTÄLLNING FAKTURABELOPP  1 .. 1 Comment: Klassen används för att sammanställa fakturans belopp. Klassen ska alltid användas. 

* T0072  Belopp att betala  1 .. 1 Definition: Fakturasumman att betala inklusive skatter. 
Comment: Vid kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381) avser termen det belopp som fakturautställaren betalar 

tillbaka. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

* T2203  Beloppsutjämning  0 .. 1 Definition: Ett belopp som utjämnar ett belopp. 
Comment: Termen används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade 

inbetalningsbelopp, t ex för öresutjämning till hel krona. Endast "T0072 Belopp att betala" kan 
beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. 
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    Format: Ett numeriskt värde med upp till tre siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 3 
Maximum Decimal Digits: 2 

T0073  Radsumma  1 .. 1 Definition: Summan av alla radbelopp exklusive mervärdesskatt. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

* T0074  Totalt skattepliktigt belopp  1 .. 1 Definition: Summan av alla skattepliktiga belopp. 
Comment: Termen är obligatorisk även om alla fakturerade artiklar är undantagna från skatt. 

Totalt skattepliktigt belopp = summan av alla "T0180 Skattepliktigt belopp". 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

* T0075  Summa skattebelopp  0 .. 1 Definition: Summan av samtliga skatter i affärsmeddelandet. 
Comment: Termen är obligatorisk om någon av de fakturerade artiklarna är belagd med skatt (moms). Termen kan 

inte användas vid bokföring av mervärdesskatt, utan detta anges i klassen "Skattesammanställning, 
mervärdesskatt". 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

* T0179  Totalt avgifts-/rabattbelopp  0 .. 1 Definition: Summan av alla rabatter och avgifter. 
Comment: Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt beräkningen: 

Totalt avgifts-/rabattbelopp = "T0091 Fraktavgift, belopp" (eller "T1332 Expressfraktavgift") - "T2201 
Fakturarabattbelopp" - "T2091 Teknikrabattbelopp". 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

  SAMMANSTÄLLNING, MERVÄRDESSKATT  1 .. 1 Comment: Klassen används för att sammanställa momsen för de artiklar som levererats och fakturerats. Klassen ska 
alltid användas, även om moms inte ska faktureras. "T0194 Skattetyp kod" och "T0197 Skattekategori" 
ska alltid anges. "T0180  Skattepliktigt belopp" ska alltid anges för fakturor som är utställda i Sverige.  
Sammanställningen upprepas en gång per skattekategori med dess skattesats för de fakturerade 
artiklarna. Uppgifter om skattekategori och skattesats för artiklar förutsätts vara givna i artikelinformation 
eller prislista. 
Om moms inte ska faktureras, ska informationen om att artiklarna är undantagna från skatt redovisas 
genom att ange värdet 'E' (= Undantagen från skatt) i "T0197 Skattekategori".  

T0194  Skattetyp, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger skattetyp. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0194. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T0195  Skattesats  0 .. 1 Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. 
Comment: Termen är obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste 
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    användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5' 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 

T0197  Skattekategori  1 .. 1 Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T0180  Skattepliktigt belopp  0 .. 1 Definition: Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori 
Comment: Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende 

artiklar som är undantagna från skatt (kodvärdet är E för "T0197 Skattekategori") ska redovisas. I 
underlaget inräknas eventuell fraktavgift och eventuella rabatter för aktuell skattesats. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

* T2022  Totalt skattebelopp  0 .. 1 Definition: Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. 
Comment: Totalt belopp för skattesatsen i "T0195 Skattesats". Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. 

Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell 
skattesats. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

  VALUTA, MERVÄRDESSKATT  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange momsbeloppet i den valuta som fakturautställarens bokföring baseras på. 
Klassen ska användas om fakturan ställs ut i annan valuta än i den valuta som fakturautställarens 
bokföring baseras på. 

* T0284  Momsvaluta, belopp  0 .. 1 Definition: Momsbelopp uttryckt i den valuta som har angivits som momsvaluta. 
Comment: Termen används för att ange momsbeloppet i den redovisningsvaluta som fakturautställarens bokföring 

baseras på. Valutan som fakturautställarens bokföring baseras på ska anges i "T0286 Momsvaluta". 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 2 

T0194  Skattetyp, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger skattetyp. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0194. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T0195  Skattesats  0 .. 1 Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. 
Comment: Termen är obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste 

användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 4 
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T0197  Skattekategori  1 .. 1 Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. 
Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

  KONTROLLTOTAL  0 .. 1 Comment: Klassen används för att ange kontrolltotaler. Informationen kan användas för att göra en teknisk kontroll 
vid konvertering till/från EDIFACT. 

* T0042  Kontrolltotal, kvantiteter  0 .. 1 Definition: Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet. 
Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0069 Fakturerad kvantitet" och "T0070 Levererad kvantitet" 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 3 

* T0043  Kontrolltotal, rader  0 .. 1 Definition: Antal rader i affärsmeddelandet. 
Comment: Termen används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. 

Format: Ett heltal med upp till sex siffror. 
Maximum Total Digits: 6 
Maximum Decimal Digits: 0 

 

 


