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Ändring i pris- och sortimentslista

EDIFACT-meddelande MS 39

PRICAT:D:96A:UN:EAN006

Transaktionen används för uppdatering av sortiments- och prisinformation för produkter och tjänster som ingår i ett ramavtal. Nya produkter /tjänster eller
ersättningsprodukter samt priskorrigeringar kan specificeras i den mån ramavtalet tillåter detta.

Prislistehuvud
Följande element förekommer en gång per ändringsprislista.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0001

Prislistenummer

Leverantörens prislistenummer

Format
an..17

Status/villkor
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT
BGM/1004

R

Leverantörens prislistenummer. Varje ny prislista skall förses med en
unik identitet.
4 - ändring av prislistan

T0002

Prislistestatus

an..3

T0003
T0007
T0009

Prislistedatum
Referens till avtal/kontrakt
Leverantören

T0008

Köparen

T0004

Giltigt fr.o.m

T0005

Giltigt t.o.m

T0006

Referens till prislista

T0204

Prislistans valuta

Kod som anger om transaktionen är en original
prislista, ersättning för en befintlig prislista, eller
ändringar på en befintlig prislista
Utgivningsdatum för en prislista
Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt
Part som definieras som juridisk säljare enligt ett
kommersiellt avtal
Part som definieras som juridisk köpare enligt ett
kommersiellt avtal
Startdatum för information/priserna i en
prislista/produktkatalog
Slutdatum för information/priserna i en
prislista/produktkatalog
Prislistenumret (T0001) som denna transaktion
hänvisar till.
Valutan i vilken prislistan är utställd.

n8
an..17
n13

R
D0
R

Datum för utgivning av informationen i meddelandet (jfr. T0004).
Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser.
EAN-lokaliseringsnummer

DTM+137/C507/2380
SG1/RFF+CT/C506/1154
SG2/NAD+SU/C082/3039

n13

R

EAN-lokaliseringsnummer

SG2/NAD+BY/C082/3039

n8

R

SSÅÅMMDD

DTM+157/C507/2380

n8

D0

Endast om priserna inte är 'tillsvidare'.

DTM+21E/C507/2380

an..17

R

Referens till föregående prislista.

SG1/RFF+PL/C506/1154

an..3

D0

Om ej SEK. Kod enligt ISO 4217

SG6/CUX+2/C504/6345

BGM/1225

Produktgrupp
Anger om och hur produkter/tjänster är strukturerade i grupper av leverantören. Term T0010 måste förekomma minst en gång.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0010

Produktgrupptyp

Kod som anger typ av gruppering i en prislista

Format
an..3

Status/villkor
R

T0011
T0012

Produktgruppkod
Produktgrupp

Leverantörens katalog- eller produktgruppskod
Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn

an..3
an..35

D0
D0

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

2 - prisgrupp används ej/gruppering används ej
3 - grupperad enligt katalogen
11 - produktgrupp
Obligatorisk om T0010 = 3 (katalog) eller 11 (produkt)
Endast om sådana används.

SG16/PGI/5379

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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Prislisterad
Följande termer förekommer för varje vara produkt eller tjänst som specificeras.
Vid borttag (T0056=2) överförs enbart T0013, T0056 och T0015 alt T0172.
Vid tillägg av ny artikel (T0056=1) överförs alla de affärstermer som är relevanta.
Termnr.

+

Termnamn

Termdefinition

T0013
T0056

Radnummer
Prislisteradåtgärdskod

Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen
Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller
ändrad

Format
n..6
an..3

Status/villkor
R
R

T0015

Varuidentifikation

Globala handelsvarunumret (GTIN)

n..14

D1

T0015
T0172

T0172

Leverantörens artikelnummer

an..35

D1

T0184

Varunummertyp

Leverantörens identifikation för en förpackning eller
tjänst.
Systemet i vilket varunumret är kodat

an..3

D5

T0050

Ersättningsvarunummer

Identitet av en vara som ersätter varan i T0015.

an..35

D2

T0184

Varunummertyp

Systemet i vilket varunumret är kodat

an..3

D2

T0172
T0015
T0172
T0184
T0050
T0184
T0050
T0184

T0057

Ersatt varunummer

an..35

D2

T0184

Varunummertyp

Identitet på den vara som ersätts av varan på denna
rad
Systemet i vilket varunumret är kodat

an..3

D2

T0018

Varubenämning

Klartextbenämning av en vara eller tjänst

D0

T0017

Beställningsbar indikator

Kod som anger att artikeln ej är beställningsbar

2x
an..35
an..3

T1174

Rabattgrupp

Leverantörens beteckning för rabattgruppen som
tillämpas för denna vara

an..35

D0

T0057
T0184
T0057
T0184

D0

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på raderna inom prislistan
1 - tillägg
2 - borttagning
3 - ändring
Identitet för denna artikel/ förpackning som ett GTIN.

SG33/LIN/1082
SG33/LIN/1229

EAN/UCC-13
Endast om GTIN saknas
MF - tillverkarens artikelnummer
SA - leverantörens artikelnummer
Identitet för den produkt/tjänst som ersätter borttagen produkt eller tjänst
i T0015/T0172. Endast borttagning (T0056=2).
EU - EAN/UCC
MF - tillverkarens artikelnummer
SA - leverantörens artikelnummer
Identitet för den produkt/tjänst som ersätts av en produkt eller tjänst i
T0015/T0172. Endast ny (T0056 =1).
EU - EAN/UCC
MF - tillverkarens artikelnummer
SA - leverantörens artikelnummer
En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna produkt
eller tjänst. Endast vid ny och ändrad (T0056 =1 eller 3)..
Används vid behov för att särskilja hyresartiklar.
Kod:
NO - förpackningen kan ej beställas
Används vid behov.
Får upprepas.

SG33/LIN/C212/7140

SG33/PIA+5/C212/7140
SG33/PIA+5/C212/7143
SG33/PIA+3/C212/7140
SG33/PIA+3/C212/7140

SG33/PIA+4/C212/7140
SG33/PIA+4/C212/7140

SG33/IMD+F+ANM/C273/7008
SG33/IMD+C/C273/7009

SG38/ALC+A/C552/1230

Priser
Följande termer förekommer en gång för varje prislisterad om ändringen avser prisjusteringar..

+

Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format

T0029

Kontraktpris

n..15(4)

D1

T0030

Enhetsprisbasis

Enhetspris netto för en (eller flera)
förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en
styck (t.ex. per 100).

Status/villkor

n..9(3)

D2

T0029
T0203
T0030
T0031

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt avtal

SG35/PRI+AAA/C509/5118

Används tillsammans med T0029 om prissättning inte är per en (1) styck. SG35/PRI+AAA/C509/5284

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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T0031

Måttenhetskvalificerare för pris

Måttenhet för varor som ej prissätts per styck

T0203

Aktuellt pris, avtalat

T0030

Enhetsprisbasis

T0031

Måttenhetskvalificerare för pris

+

T0238

Aktuellt pris, rabatterat

+

T0030

Enhetsprisbasis

+

T0031

Måttenhetskvalificerare för pris

T0004

Giltigt fr.o.m

T0005

Giltigt t.o.m

Uppdaterad: 2005-08-30
Utskriven:

an..3

D2

T0030
T0031

Gällande pris. Det pris som gäller vid
transaktionstillfället för avtalade priser, men kan
ändras vid senare tillfälle.

n..15(4)

D1

T0029
T0203

Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en
styck (t.ex. per 100).
Måttenhet för varor som ej prissätts per styck

n..9(3)

D2

an..3

D2

T0030
T0031
T0030
T0031

Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller n..15(4)
vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt
leverantörens katalog, men kan ändras vid senare
tillfälle.
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en
n..9(3)
styck (t.ex. per 100).
Måttenhet för varor som ej prissätts per styck
an..3

D1

T0238
T0203
T0029

D2

T0030
T0031
T0030
T0031

Startdatum för information/priserna i en
prislista/produktkatalog
Slutdatum för information/priserna i en
prislista/produktkatalog

n8

D0

n8

D0

D2

2005-10-19 16:23:41

Endast om T0029 avser variabelmåttvara.
SG35/PRI+AAA/C509/6411
DAY-dag
HUR-timma
K3-kilovolt ampere reaktiv energi
KVR-kilovolt ampere reaktiv
KWH-kilowattimma
KWT-kilowatt
MAW-megawatt
MIN-minut
MTQ-kubikmeter
MWH-megawattimme
SEC-sekund
Enhetspris netto.
SG35/PRI+AAA/C509/5118
Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till
annan under avtalsperioden. Ex 'dagspris' som kan variera från dag till
dag.
Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.
Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per en (1) styck. SG35/PRI+AAA/C509/5284
Endast om T0203 avser variabelmåttvara.
DAY-dag
HUR-timma
K3-kilovolt ampere reaktiv energi
KVR-kilovolt ampere reaktiv
KWH-kilowattimma
KWT-kilowatt
MAW-megawatt
MIN-minut
MTQ-kubikmeter
MWH-megawattimme
SEC-sekund
Enhetspris netto.
Priset enligt kommersiellt avtal. Att jämföras med sk dagspris.

SG35/PRI+AAA/C509/6411

SG37/PRI+AAA/CA/CP/C509/51
18

Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per en (1) styck. SG35/PRI+AAA/C509/5284
Endast om T0238 avser variabelmåttvara.
DAY-dag
HUR-timma
K3-kilovolt ampere reaktiv energi
KVR-kilovolt ampere reaktiv
KWH-kilowattimma
KWT-kilowatt
MAW-megawatt
MIN-minut
MTQ-kubikmeter
MWH-megawattimme
SEC-sekund
Om inte priserna gäller omgående. Datumet kan skilja sig från datumet
som återfinns i samma term på huvudnivån.
Endast om inte priserna gäller 'tills vidare'.
Datumet kan skilja sig från datumet som återfinns i samma term på
huvudnivån.

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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T0205

Prisändringsorsak, kod

Kod som anger anledningen att priset av denna vara
har ändrats

Uppdaterad: 2005-08-30
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an..3

D0

Sida 4

2005-10-19 16:23:41

Används vid behov. Kodlistan är under utveckling.

SG37/APR/C960/4295

Skatter
Följande termer förekommer vid tillägg (T0056=1) av produkt/tjänst och vid ändring (T0056=3) om ändringen avser skattesatser
Termnr.

*

Termnamn

Termdefinition

T0194

Skattetyp

Kod som anger skattetyp.

T0195
T0197

Skattesats
Skattekategori

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

Format

Status/villkor

an..3

R

n..6(4)
an..3

R
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

VAT - mervärdesskatt
AAE - energiskatt
Används då produkten/tjänsten inte är undantagen från skatt/moms.
B - begränsad avdragsrätt
E - undantagen från mervärdesskatt
L - mervärdesskatt på kommunal verksamhet
S - standard skattesats/mervärdesskatt

SG35/TAX+7/C241/5153
SG35/TAX+7/C243/5278
SG35/TAX/5305

Energiskatt
Följande termer förekommer en gång per ersättnings produkt och som beskattas med energiskatt. Termerna används också vid förändrad energiskattesats.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0194
T2019

Skattetyp
Energiskattesats

T0196

Skattesatsbasis

Kod som anger skattetyp.
Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet
(KWH)
Skattesatsbasis för en vara eller en tjänst.

Format

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

an3
n..6(4)

Status/villkor
R
R

AAE - energiskatt
Skatten utgörs av ett öresbelopp per kilowattimma.

SG35/TAX+7/C241/5153
SG35/TAX+7/C243/5278

an3

R

KWH - kilowattimma

SG35/TAX+7/C243/5273

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på subraderna inom prislisterad
1 - tillägg
2 - borttagning
3 - ändring
1 - subrad

SG33/LIN/1082
SG33/LIN/1229

Prislistesubrad
Följande termer förekommer där en sammansatt produkt eller tjänst ska specificeras.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0013
T0056

Radnummer
Prislisteradåtgärdskod

Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen
Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller
ändrad

Format
n..6
an..3

Status/villkor
R
R

T0032

Underradsindikator

n1

R

T0155
T2045

Hänvisningsradnummer
Ingående förpackning/tjänst

n..6
n..14

R
D1

T0172

Leverantörens artikelnummer

an..35

D1

T0184

Varunummertyp

Indikerar att denna rad är en underrad till raden
angiven i T0155
Numret på raden som denna underrad hänvisar till
Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en
sammansatt förpackning/tjänst.
Leverantörens identifikation för en förpackning eller
tjänst.
Systemet i vilket varunumret är kodat

an..3

D5

T2045
T0172
T2045
T0172
T0172
T0184

EAN/UCC-13 identitet av denna produkt/tjänst. Produkten/tjänsten ska
ha specificerats i en tidigare prislisterad.
Endast om GTIN saknas
MF - tillverkarens artikelnummer
SA - leverantörens artikelnummer

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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SG33/LIN/C829/5495
SG33/LIN/C829/1082
SG33/LIN/C212/7140
SG33/PIA+5/C212/7140
SG33/PIA+5/C212/7143

