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Processbeskrivning för ESAP 20.1
Kapitel 1. Inledning

1 Inledning
Detta dokument beskriver affärsprocessen Leveransflödet, ESAP 20.1. Den är tänkt att vara ett hjälpmedel när ESAP 20.1 ska införas i en verksamhet. Dokumentet riktar sig till:
•

Sakkunniga från den operativa verksamheten där ESAP 20.1 ska införas. Dokumentet kan
fungera som ett stöd för att identifiera de ändringar och kompletteringar som behöver göras i
verksamheten.

•

Systemutvecklare som ska anpassa affärssystem, tillämpningar och övrig mjukvara.

Dokumentet ger tillsammans med affärsdokumentspecifikationerna en tydlig och fullständig processbeskrivning av ESAP 20.1.
Affärsdokumentspecifikationerna visar vilken information som ingår i de elektroniska affärsdokument
som utväxlas mellan affärssystemen. Detta dokument beskriver hur affärsdokumenten används i affärsprocessen och ger nödvändig information för att implementera och använda affärsprocessen. Beskrivningen av affärsprocessen följer ett regelverk för hur affärsprocesser ska beskrivas, för att
dokumentationen ska bli konsekvent och sammanhängande.

1.1 Översikt över ESAP 20.1 Leveransflödet
Affärsprocessen för Leveransflödet, ESAP 20.1, är en lösning för att utbyta affärsinformation, som till
exempel artikelinformation, order och faktura, elektroniskt inom detaljhandeln.
ESAP 20.1 används av leverantörer, återförsäljare och grossister inom dagligvaruhandeln och storhushåll, men kan även användas inom annan detaljhandel. Genom att använda en etablerad process, som
ESAP 20.1, går det snabbare för företag att införa elektronisk handel och utvecklingskostnaderna minskar.
I dagligvaru- och detaljhandeln är det viktigt att rätt artikel beställs och levereras i rätt tid med rätt
beställningskvantitet. Med ESAP 20.1 blir det lätt att ha kontroll över varorna på lagret, följa varorna
under transporten och hålla reda på vart de har levererats. Det minskar svinn, ger kortare ledtider och
ger spårbarhet i hela kedjan från tillverkare till slutkund.
Med ESAP 20.1 har säljare och köpare gemensam och korrekt information om artiklarnas mått, vikt,
hållbarhet med mera. Det gör att det blir lättare att optimera och effektivisera transporterna och få bra
lagerstyrning där lagerutrymmet utnyttjas på bästa sätt.
Genom att anpassa verksamheten enligt ESAP 20.1 kan alla avdelningar på ett företag kommunicera
med varandra på samma sätt och administrationen effektiviseras. När företaget integrerar systemen för
till exempel logistik, ekonomi och inköp kan resurserna utnyttjas så bra och effektivt som möjligt.
ESAP 20.1 utvecklas och förvaltas kontinuerligt av GS1 Sweden tillsammans med användarna.
Bilden nedan visar vilka affärstransaktioner som utbyts mellan leverantör och köpare i Leveransflödet,
ESAP 20.1.
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Figur 1.1. Leveransflödet.

Leveransflödet börjar med att köparen och leverantören synkroniserar grundinformation i sina affärssystem. Till grundinformationen hör:
•

Partinformation: GLN (Global Location Number) och tillhörande information, som namn, adress
och organisationsnummer.

•

Avtalsinformation, som till exempel betalnings- och leveransvillkor.
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•

Artikelinformation: GTIN (Global Trade Item Number) för varje avtalad artikel och tillhörande
information, som mått och förpackningstyp.

•

Prisinformation för de avtalade artiklarna.

Att båda parterna har samma och korrekt grundinformation i sina affärssystem är en förutsättning för att
det ska gå att beställa, leverera och fakturera artiklar på ett säkert och effektivt sätt. Korrekt grundinformation ger även möjlighet för köparen att administrera och kontrollera fakturor på ett automatiserat sätt.
När grundinformationen är på plats i båda parternas affärssystem kan köparen beställa artiklar från
leverantören. Köparen skapar en order baserat på pris- och artikelinformation samt övrig grundinformation. Leverantören kan svara med ett ordererkännande för att meddela att ordern är mottagen, och/
eller med en orderbekräftelse för att bekräfta att leverantören har accepterat att leverera enligt ordern.
Om leverantören inte kan leverera de beställda artiklarna kan köparen informeras om detta via en
orderbekräftelse med ändringar.
När de beställda artiklarna är redo att transporteras till köparen sänder leverantören en leveransavisering till köparen. Leveransaviseringen visar vilka artiklar som kommer att levereras och information om
artiklarna, som till exempel bäst före-datum, serienummer och batchnummer. I och med att köparen får
leveransaviseringen innan de beställda artiklarna anländer till leveransplatsen kan köparen förbereda
för inleveransen.
När godset har levererats sänder leverantören en faktura till köparen. För att fakturamatchningen ska
kunna ske automatiskt måste all information i fakturan kunna kopplas tillbaka till grundinformationen
och informationen i order, ordererkännande, orderbekräftelse och leveransavisering.
Processen avslutas med att köparen betalar fakturan. Om fakturan var felaktig regleras betalningen
med en kreditfaktura.

1.2 Samverkansprocesserna
Modellen som används i detta dokument för att beskriva en affärsprocess bygger på UN/CEFACT
modelling Methodology (se Appendix 1: Att beskriva en affärsprocess). I modellen delas en affärsprocess upp i ett antal samverkansprocesser. I varje samverkansprocess samverkar affärsparterna och
utbyter information inom ett visst område, som till exempel att beställa varor.
Bilden nedan ger en överblick över affärsprocessen Leveransflödet, ESAP 20.1. De gula pilarna är
samverkansprocesserna som affärsprocessen är uppbyggd av.
OBS! Bilden är avsedd att ge en överblick över affärsprocessen. Den visar inte den exakta ordningen i
vilken samverkansprocesserna genomförs, eftersom vissa samverkansprocesser kan genomföras flera
gånger och i olika stadier av affärsprocessen.

Figur 1.2. Översikt över affärsprocessen Leveransflödet, ESAP 20.1.

Varje samverkansprocess beskrivs i ett eget kapitel i detta dokument. Kapitlen beskriver hur parterna
bör samverka inom varje samverkansprocess för att affärsprocessen ska bli så effektiv som möjligt.
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2 Synkronisera partinformation

Efter att köpare och leverantör har ingått ett affärsavtal behöver de utbyta partinformation, som till
exempel namn, adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, uppgift om F-skattsedel och
kontonummer.
Att parterna har tillgång till exakt samma partinformation i sina system är en förutsättning för att beställning, leverans och fakturering ska fungera.
Förutom information om köparen och leverantören kan även information om eventuella övriga partsroller inom organisationen överföras. Sådana partsroller kan till exempel vara godsavsändare, om varorna
sänds från någon annan än leverantören, eller fakturaadressat, om fakturan ska skickas till annan
adress än köparens huvudadress.

2.1 Samverkansprocessen i korthet

Figur 2.1. Samverkansprocessen Synkronisera partinformation.

Processen startar när parterna har tecknat ett affärsavtal. Både leverantören och köparen överför partinformation till motparten.
Under affärsavtalets giltighetstid har båda parter möjlighet att vid behov:
•

Överföra information om ytterligare partsroller.

•

Meddela att information om en tidigare överförd partsroll ska ändras. Det kan till exempel gälla
ny adress för fakturaadressaten.

•

Meddela att en tidigare överförd partsroll, med tillhörande information, ska avaktiveras i motpartens register.

•

Dessutom kan den part som tar emot ett affärsdokument med partinformation sända en bekräftelse på att affärsdokumentet är mottaget.

2.1.1 Initialvillkor
För att samverkansprocessen ska fungera på bästa sätt, måste följande villkor vara uppfyllda innan
parterna kan börja utbyta partinformation:
1

Affärsavtal finns upprättat mellan köpare och leverantör.

2

Båda parter har via mail, fax eller på annat sätt, fått motpartens primära GS1-lokaliseringsnummer (GLN).

3

Båda parter har analyserat roller och ansvarsförhållanden inom den egna organisationen. Det
innebär att klargöra vem som är köpare, godsmottagare, fakturaadressat, fakturamottagare etc.

4

Båda parter har lagt upp register på avtalsparten och leveransadress(er). Varje sådan adress ska
ha ett GLN. Till varje GLN ska kontaktinformation knytas. Läs mer om GS1-lokaliseringsnummer,
GLN på www.gs1.se/gln.
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2.1.2 Avslutsvillkor
Processen avslutas när följande villkor är uppfyllt:
•

Affärsavtalet har avslutats.

2.2 Detaljerad beskrivning av Synkronisera partinformation

Figur 2.2. Synkronisera partinformation.

Kapitlet är indelat i följande delar:
•

2.2.1 Synkronisera köparens/leverantörens partinformation beskriver hur köparen respektive
leverantören sänder partinformation till den andra parten.

•

2.2.2 Bekräfta partinformation beskriver hur en bekräftelse sänds för att bekräfta att partinformationen har tagits emot.

2.2.1 Synkronisera köparens/leverantörens partinformation
Både köparen och leverantören kan sända partinformation till den andra parten med följande innehåll:
•

Kontaktinformation för partsroller som ska läggas in i den andra partens system.

•

Ändringar för tidigare överförd partinformation, till exempel att köparen/leverantören har bytt
adress. Förutom att ändra befintlig information kan en ändring även innebära komplettering av
informationen för en viss partsroll. Om leverantören tidigare har tagit emot information om köparens adress, kontaktperson etc. och köparen vill komplettera med till exempel kontaktpersonens
telefonnummer räknas det som en ändring.

•

Partsroller, till exempel en godsmottagare, som inte längre ska användas i affärsrelationen mellan köparen och leverantören. Hela posten, det vill säga all kontaktinformation, för en sådan part
ska tas bort (avaktiveras) ur motpartens system.

Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Köparens partinformation,
respektive Leverantörens partinformation, sänds och efter att det har tagits emot.
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Figur 2.3. Köparens och leverantörens steg vid synkronisering av partinformation.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Avsändarens steg 1: Sammanställa partinformation
Köparen/Leverantören analyserar vilken partinformation som ska överföras till motparten. Det är viktigt
att i förväg ha rett ut vilka partsroller som finns i företaget och vilka personer som innehar de olika rollerna.
Köparen kan överföra kontaktinformation för följande partsroller:
•

Köpare

•

Fakturaadressat

•

Fakturamottagare

•

Godsmottagare

•

Leveransmottagare

•

Behörig beställare

Leverantören kan överföra kontaktinformation för följande partsroller:
•

Leverantör

•

Godsavsändare

•

Betalningsmottagare

Vid tillägg av partsroller som mottagaren inte redan har inlagd i sitt system, ska all information som är
relevant för motparten föras över i affärsdokumentet.
Vid ändring av tidigare överförd partinformation är det endast den partinformation som ska ändras som
ska föras över i affärsdokumentet, tillsammans med tillhörande GLN.
Vid borttagning av tidigare överförd partinformation är det endast GLN för de partsroller som inte ska
användas i affärsrelationen mellan leverantören och köparen som ska föras över i affärsdokumentet.
Affärsdokumentspecifikationerna Köparens partinformation, respektive Leverantörens partinformation,
visar vilken information som ska ingå i affärsdokumenten, se kapitel 2.3.1 Köparens partinformation
och 2.3.2 Leverantörens partinformation för en översikt.

Avsändarens steg 2: Godkänna partinformation
Behörig attestant godkänner affärsdokumentet med partinformation.

Avsändarens steg 3: Validera innehållet i affärsdokumentet
Följande valideringar av innehållet i affärsdokumentet bör utföras innan det sänds iväg:
1

Vid överföring av information om nya parter ska kontrolleras att de GLN som förs över med partinformationen inte redan tidigare har förts över till köparen.

2

Vid ändring respektive borttagning av tidigare överförd partinformation ska kontrolleras att de
GLN som förs över med partinformationen redan tidigare har förts över till köparen.

Avsändarens steg 4: Sända partinformation
Affärsdokumentet sänds till mottagaren. Om parterna har kommit överens om att mottagaren av affärsdokumentet ska bekräfta mottagning aktiverar avsändaren bevakning av bekräftelse.

Mottagarens steg 1: Ta emot partinformation
Mottagaren tar emot affärsdokumentet. Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Mottagarens steg 2: Validera innehållet i affärsdokumentet
Efter att affärsdokumentet har tagits emot i mottagarens system bör följande valideringar av innehållet
utföras:
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1

Vid överföring av information om nya parter ska kontrolleras att de GLN som förts över med
partinformationen inte redan finns inlagda och tillgängliga för användning sedan tidigare i systemet. Detta för att säkerställa att flera uppsättningar kontaktinformation inte knyts till samma GLN.

2

Vid ändring respektive borttagning av tidigare överförd partinformation ska kontrolleras att de
GLN som förts över med partinformationen finns i systemet och är aktiva.

Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Mottagarens steg 3: Lägg in partinformation i systemet
Om affärsdokumentet är korrekt enligt valideringen läggs informationen in i systemet och görs tillgänglig för användning.
Vid ändring av tidigare överförd partinformation ska den gamla informationen, som ska ersättas av den
nya, avaktiveras men sparas av spårbarhetsskäl.
Vid borttagning av tidigare överförd partinformation ska den partinformation som finns knuten till de
överförda GS1-lokaliseringsnumren avaktiveras. Uppgifter som enligt bokföringslagen är bokföringsmaterial måste sparas/arkiveras (t ex klartext för köparens namn, momsnr etc).

Nästa steg
Om parterna har kommit överens om att ett mottaget affärsdokument med partinformation ska bekräftas elektroniskt, blir nästa steg att mottagaren sänder en mottagningsbekräftelse, se kapitel .
Under hela affärsavtalets giltighetstid kan både köparen och leverantören fortsätta att sända uppdaterad partinformation till den andra parten.

2.2.2 Bekräfta partinformation
När köparen har tagit emot affärsdokumentet Leverantörens partinformation kan köparen sända en
bekräftelse till leverantören. När leverantören har tagit emot affärsdokumentet Köparens partinformation kan leverantören på samma sätt sända en bekräftelse till köparen. Bekräftelsen sänds med affärsdokumentet Bekräftelse av partinformation.
Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet sänds och efter att det har
tagits emot.

Figur 2.4. Avsändarens och mottagarens steg vid överföring av bekräftelse av partinformation.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Avsändarens steg 1: Sända bekräftelse av partinformation
Den part – köparen eller leverantören – som har tagit emot partinformationen, skapar och sänder
bekräftelsen. Affärsdokumentet är en bekräftelse på att partinformationen har tagits emot och registrerats. Affärsdokumentspecifikation Bekräftelse av partinformation visar vilken information som ska ingå i
affärsdokumentet, se kapitel 2.3.3 Bekräftelse av partinformation för en översikt.

Mottagarens steg 1: Ta emot bekräftelse av partinformation
Den andra parten tar emot affärsdokumentet. Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1
Mottagning och teknisk validering.
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Mottagarens steg 2: Avaktivera bevakning av bekräftelse
Mottagaren avaktiverar bevakningen av bekräftelse.

Nästa steg
Under hela affärsavtalets giltighetstid kan parterna fortsätta att sända uppdaterad partinformation till
varandra.

2.3 Affärsdokument
Kapitlet ger en överblick över vilken information som ingår i de affärsdokument som används för att
synkronisera och bekräfta partinformation.

2.3.1 Köparens partinformation
Affärsdokumentet Köparens partinformation sänds från köparen till leverantören när en eller flera partsroller på köparsidan ska läggas till, tas bort eller ändras i leverantörens system.
•

Om affärsdokumentet gäller nya partsroller innehåller det information om en eller flera nya partsroller på köparsidan. Med ny partsroll menas en part vars kontaktinformation leverantören inte
redan har lagrad i sitt system. Informationen är avsedd att lagras i leverantörens system för att
användas i transaktioner mellan leverantören och köparen.

•

Om affärsdokumentet gäller ändring av partsroller innehåller det ny information om en eller flera
existerande partsroller på köparsidan. Med existerande partsroll menas en partsroll vars kontaktinformation leverantören redan tidigare har fått från köparen. Den information om en partsroll, till
exempel godsmottagarens adress, som överförs är avsedd att ersätta motsvarande information
som leverantören redan har lagrad i sitt system.

•

Om affärsdokumentet gäller borttagning av partsroller innehåller det information om den/de parter vars kontaktinformation ska tas bort ut leverantörens register.

Figur 2.5. Översikt över innehållet i affärsdokumentet Köparens partinformation.

Huvudet innehåller information som identifierar affärsdokumentet samt avsändare (köparen) och mottagare (leverantören) av affärsdokumentet.
De underliggande posterna Köparen, Fakturamottagaren, Fakturaadressaten, Godsmottagaren,
Leveransmottagaren och Behörig beställare förekommer i den mån köparen önskar förmedla infor-
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mation om parten. Minst en av posterna måste dock förekomma i affärsdokumentet. Posterna
innehåller kontaktinformation, såsom lokaliseringsnummer (GLN) och adress.
Termen T0093 Partinformationstatus anger om affärsdokumentet gäller nya, ändrade eller borttagna
parter.
•

När affärsdokumentet gäller nya parter (T0093=2) överförs all relevant kontaktinformation,
såsom lokaliseringsnummer (GLN) och adress.

•

När affärsdokumentet gäller ändrade parter (T0093=4) överförs endast den information som ska
ersätta tidigare överförd information, samt lokaliseringsnumret (GLN).

•

När affärsdokumentet gäller borttag av parter (T0093=3) överförs endast GLN-lokaliseringsnumret för den/de parter som ska tas bort.

Partsrollen Behörig beställare är ny och har utvecklats för att underlätta beställningar av läkemedel
mellan landstingen (sjukhusen) och Apoteket AB. Lagstiftning och regelverk ställer krav på apoteket att
kunna verifiera att en beställning av receptbelagda läkemedel är gjord av en i köparens organisation
behörig beställare.

Affärsdokumentspecifikation för Köparens partinformation
Affärsdokumentspecifikationen för Köparens partinformation finns på www.gs1.se/esap20spec (scrolla
ner till Grundläggande specifikationer).

2.3.2 Leverantörens partinformation
Affärsdokumentet Leverantörens partinformation sänds från leverantören till köparen när en eller flera
partsroller på leverantörssidan ska läggas till, tas bort eller ändras i köparens system.
•

Om affärsdokumentet gäller nya partsroller innehåller det information om en eller flera nya partsroller på leverantörssidan. Med ny partsroll menas en part vars kontaktinformation köparen inte
redan har lagrad i sitt system. Informationen är avsedd att lagras i köparens system för att
användas i transaktioner mellan leverantören och köparen.

•

Om affärsdokumentet gäller ändring av partsroller innehåller det ny information om en eller flera
existerande partsroller på leverantörssidan. Med existerande partsroll menas en partsroll vars
kontaktinformation köparen redan tidigare har fått från leverantören. Den information om en
partsroll som överförs är avsedd att ersätta motsvarande information som köparen redan har lagrad i sitt system.

•

Om affärsdokumentet gäller borttagning av partsroller innehåller det information om den/de parter vars kontaktinformation ska tas bort ut köparens register.
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Figur 2.6. Översikt över innehållet i affärsdokumentet Leverantörens partinformation.

Huvudet innehåller information som identifierar affärsdokumentet samt avsändare (leverantören) och
mottagare (köparen) av affärsdokumentet.
De underliggande posterna Leverantören, Godsavsändaren samt Betalningsmottagaren förekommer i den mån köparen önskar förmedla information om parten. Minst en av posterna måste dock förekomma i affärsdokumentet. Posterna innehåller kontaktinformation, såsom lokaliseringsnummer (GLN)
och adress.
Leverantörens kontonummer innehåller information om leverantörens eventuella bank- och/eller
postgironummer. Leverantören behöver inte ange ett eget kontonummer om faktureringen är utlagd på
en betalningsmottagare.
Betalningsmottagarens kontonummer innehåller information om betalningsmottagarens bank- och/
eller postgironummer.
Termen T0093 Partinformationstatus anger om affärsdokumentet gäller nya, ändrade eller borttagna
parter.
•

När affärsdokumentet gäller nya parter (T0093=2) överförs all relevant kontaktinformation,
såsom lokaliseringsnummer (GLN) och adress.

•

När affärsdokumentet gäller ändrade parter (T0093=4) överförs endast den information som ska
ersätta tidigare överförd information, samt lokaliseringsnumret (GLN).

•

När affärsdokumentet gäller borttag av parter (T0093=3) överförs endast GLN-lokaliseringsnumret för den/de parter som ska tas bort. När borttagningen gäller ett kontonummer ska, förutom det
aktuella kontonumret, även GLN-lokaliseringsnumret för den leverantör eller betalningsmottagare som kontonumret tillhör anges.

Affärsdokumentspecifikation för Leverantörens partinformation
Affärsdokumentspecifikationen för Leverantörens partinformation finns på www.gs1.se/esap20spec
(scrolla ner till Grundläggande specifikationer).

2.3.3 Bekräftelse av partinformation
Affärsdokumentet Bekräftelse av partinformation används för att bekräfta mottagning av ett tidigare
sänt affärsdokument med partinformation. Det tidigare affärsdokumentet kan vara ett av:
•

Leverantörens partinformation

•

Köparens partinformation

Affärsdokumentet består endast av ett huvud. Det innehåller information som identifierar affärsdokumentet och de inblandade parterna (avsändare och mottagare), samt vilket tidigare affärsdokument
som bekräftelsen refererar till.

Affärsdokumentspecifikation för Bekräftelse av partinformation
Affärsdokumentspecifikationen för Bekräftelse av partinformation finns på www.gs1.se/esap20spec
(scrolla ner till Grundläggande specifikationer).
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3 Synkronisera avtalsinformation

Efter att köpare och leverantör har ingått ett affärsavtal måste avtalsinformationen föras in i respektive
parts affärssystem.
Det finns inga specifikationer utvecklade för att överföra avtalsinformation elektroniskt. Parterna måste
alltså se till att informationen överförs på annat lämpligt sätt och i nödvändig omfattning. Det är lämpligt
att affärsavtalet omfattar följande punkter:
1

Överenskommelse om eventuella avgifter, till exempel fraktavgift och expeditionsavgift.

2

Överenskommelse om eventuell fakturarabatt.

3

Regler för beräkning av eventuella rabatter.

4

Om leverantören får ersätta beställd artikel med annan artikel.

5

Leveransvillkor, till exempel vid vilken tidpunkt ansvaret för godset övergår från leverantören till
köparen.

6

Om leverantören får delleverera en artikel, det vill säga leverera en delmängd av en artikel vid
annat, senare, datum än vad köparen i ordern har önskat som leveransdatum (restnotering).

7

Om leverantören får leverera beställd artikel vid annat, senare, datum än av köparen önskat
leveransdatum.

8

Vilket (vilka) inbetalningskonto som ska användas vid betalning av fakturor.

9

Betalningsvillkor, till exempel antal dagar till fakturans förfallodatum och eventuell dröjsmålsränta.

10 Att leverantören krediterar eventuellt felaktigt fakturerat pris eller kvantitet för artikel enligt
beskrivningen i kapitel 10 Reglera betalning.
11 Att leverantören krediterar eventuellt felaktig fakturering av avgift enligt beskrivningen i kapitel 10
Reglera betalning.
12 Att leverantören betalar ut eventuell volymrabatt enligt beskrivningen i kapitel 10 Reglera betalning.
13 Att leverantören kompenserar köparen för artiklar som inte håller avtalad kvalitet enligt beskrivningen i kapitel 10 Reglera betalning.
14 Att leverantören betalar tillbaka pantbelopp till köparen för returnerade returemballage enligt
beskrivningen i kapitel 10 Reglera betalning.
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4 Synkronisera artikelinformation

Artikelinformation kan användas av en inköpare vid urval och inför förhandling om artiklar som erbjuds
av en leverantör. Om en köpare och leverantör har ingått ett avtal om inköp av artiklar måste leverantören hålla köparen uppdaterad om artiklarna som ingår i det avtalade sortimentet. Det är viktigt att artikelinformationen alltid är uppdaterad. Några exempel på artikelinformation är: GTIN (Global Trade Item
Number), artikelns mått och förpackningstyp.

4.1 Samverkansprocessen i korthet
Processen startar när leverantören tillhandahåller artikelinformation via en datapool i det globala nätverket Global Data Synchronisation Network (GDSN).
Datapoolerna i nätverket kontrollerar, validerar, lagrar och vidareförmedlar produkt- och logistikinformation. Intressenter till leverantörens artikelinformation (mottagare) får tillgång till artikelinformationen
genom att vara ansluten till någon av datapoolerna. Detta innebär att när leverantören registrerar eller
uppdaterar artikelinformation blir den tillgänglig samtidigt för alla mottagare.
Hög kvalitet på artikelinformationen uppnås genom att datapoolen kontrollerar och validerar artikelinformationen baserat på gemensamt uppsatta regler med återkoppling till leverantören om eventuella felaktigheter.
Bilden nedan visar scenariot för att synkronisera artikelinformation när leverantören och mottagaren är
anslutna till olika datapooler.
Global Data Synchronisation Network (GDSN) är ett nätverk av datapooler för artikelinformation baserat på GS1 globala standard för artikelinformation och anslutning av datapooler. För mer information se
http://www.gs1.org/gdsn.

Leverantör

Mottagare

Administrera
artikelinformation 1

Använda
artikelinformation

5

Artikelinformation

Artikelinformation
3
2
Datapool

4
GDSN

Datapool

Figur 4.1. Samverkansprocessen Synkronisera artikelinformation.

1

När nya artiklar ska läggas till, eller när befintliga artiklar ska ändras, uppdaterar leverantören
artikelinformationen i sitt system. Leverantören sänder sedan den uppdaterade artikelinformationen till sin datapool.

2

Leverantörens datapool verifierar och behandlar artikelinformationen. Därefter skickas den till
GDSN.

3

GDSN vidarebefordrar artikelinformationen till mottagarnas datapooler.

4

Artikelinformationen tas emot av mottagarnas datapooler. Varje datapool verifierar, behandlar
och gör den uppdaterade artikelinformationen tillgänglig.
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5

Mottagarna av leverantörens artikelinformation hämtar artikelinformationen från sin datapool och
lägger in den i sitt system. För att uppnå effektiv administration, logistik och spårbarhet används
artikelinformationen vid till exempel urval och förhandling om artiklar, beställning, godsmottagning och fakturering.

4.1.1 Initialvillkor
För att samverkansprocessen ska fungera på bästa sätt, måste följande villkor vara uppfyllda innan
parterna kan börja utbyta artikelinformation:
1

Överenskommelse om att utbyta artikelinformation finns upprättat mellan leverantör och mottagare av leverantörens artikelinformation.

2

Leverantör och mottagare är anslutna till varsin datapool i GDSN.

3

Mottagare meddelar sin datapool om att få tillgång till leverantörens artikelinformation.

Processen avslutas när följande villkor är uppfyllt:
1

Överenskommelsen mellan leverantör och mottagare om att utbyta artikelinformation har avslutats.

4.2 Affärsdokument Artikelinformation
Alla datapooler använder samma standard för hur varje artikel ska beskrivas. Standarden heter Artikelinformation. Den tekniska dokumentationen finns på www.gs1.se/artikelinformationspec. Mer information om GDSN och Artikelinformation finns på www.gs1.se/sv/anvand-gs1/Artikelinformation/.
Kapitlet ger en överblick över Artikelinformation.

Figur 4.2. Översikt över Artikelinformation.

Artikelinformationshuvud
Huvudet innehåller bland annat information om:
•

Identiteterna för informationslämnaren, informationsmottagaren, tillverkaren, varumärkesägaren
och övriga parter.

•

Olika datum för artikelinformationen såsom första giltighetstidpunkt, senaste ändringstidpunkt
och publiceringstidpunkt.

•

Artikelns identitet (GTIN) och målmarknadsområde.
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•

Artikelns produktklassificering enligt klassificeringssystem, till exempel GPC (Global Product
Classification).

•

Artikelhierarkin för artikeln.

Moduler
Övrig information, uppdelad i moduler, som gäller för artiklar inom ett visst produktområde, till exempel:
•

Alkoholhaltiga drycker (årgång och alkoholhalt)

•

Djurfoder (t.ex. fodertyp och utfodringsrekommendationer)

•

Fisk och skaldjur (t.ex. fisksort, fångstredskap)

Information om artikeln som används vid transport, förvaring, hantering och återvinning, till exempel:
•

Mått (t.ex. artikelns djup, höjd, bredd och bruttovikt)

•

Förpackning (t.ex. emballagevikt, förpackningsmaterial, pant)

•

Farligt gods (klassificering av farligt gods etc)

•

Farliga substanser (information om på vilket sätt artikeln är farlig)

Information om artikeln som används vid inköp samt för butik och konsument, till exempel:
•

Marknadsinformation (t.ex. sökbegrepp för e-handel, marknadsbudskap)

•

Näringsinformation (t.ex. portionsstorlek, näringsämne)

•

Allergener (t.ex. allergentyp och innehållsnivå)

•

Ingredienser (ingrediensförteckning och tillsatser)

•

Instruktioner till konsumenten (hur artikeln ska förvaras och användas)

•

Tillagning och servering (t.ex. tillagningssätt, antal portioner i förpackningen, serveringsförslag)
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5 Synkronisera avtalade priser

Efter att köpare och leverantör har ingått ett affärsavtal måste leverantören hålla köparen uppdaterad
om priserna för det avtalade sortimentet. Syftet med att leverantören överför prisinformation till köparen
är att bekräfta att båda systemen har samma information om avtalat sortiment och priser registrerad i
sina databaser. Det är en förutsättning för att beställning och leverans ska fungera säkert och effektivt
och för att fakturan ska kunna administreras och kontrolleras på ett automatiserat sätt.
Observera att priserna i prislistorna endast gäller avtalade priser. Prislistorna får inte användas för att
överföra prisaviseringar eller prisförslag.

5.1 Samverkansprocessen i korthet
Processen startar när leverantören sänder den första prislistan till köparen efter att parterna har tecknat
ett affärsavtal. Under hela avtalets giltighetstid kan leverantören sända ytterligare prislistor för att uppdatera prisinformationen. En prislista innehåller information om artikelpriser samt villkor för hur eventuella avgifter och rabatter ska beräknas och faktureras. Det finns tre olika typer av prislistor:
originalprislista, ersättningsprislista och ändringsprislista.

Figur 5.1. Samverkansprocessen Synkronisera avtalade priser.

Följande gäller för de olika prislistetyperna:
•

Originalprislista används för den första överföringen av avtalade villkor och priser efter att ett
nytt affärsavtal har tecknats. När priser eller villkor ändras under affärsavtalets giltighetstid
används i stället ersättningsprislista och/eller ändringsprislista för att meddela detta, se nedan.

•

Ersättningsprislista används för att överföra information om priser och/eller villkor som har ändrats sedan den senast överförda prislistan. Ersättningsprislistan innehåller information om alla
avtalade artiklar och villkor - både de som har ändras och de som eventuellt är oförändrade
sedan den senast överförda prislistan. Den information som har överförts i tidigare prislista
ersätts helt av informationen i ersättningsprislistan. En ersättningsprislista bör alltid sändas inom
kort efter att ändringarna har överenskommits.

•

Ändringsprislista används för att överföra information om priser som har ändrats sedan den
senast överförda prislistan. Ändringsprislistan innehåller bara de artiklar vars prisinformation har
ändrats sedan den senast överförda prislistan. Den information som har överförts i tidigare prislista uppdateras med informationen i ändringsprislistan. En ändringsprislista bör alltid sändas
inom kort efter att ändringarna har överenskommits.

Vilka av de tre prislistetyperna som ska användas i en affärsrelation beror dels på vad parterna kommer
överens om i affärsavtalet och dels på fasta bestämmelser, enligt följande punkter:
1

Originalprislista ska alltid användas för den första överföringen av avtalade villkor och priser efter
att ett nytt affärsavtal har tecknats.
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2

Parterna måste bestämma vilken/vilka typer av prislista - ersättningsprislista och/eller ändringsprislista - som ska användas i affärsrelationen för att överföra information om ändringar på artikelnivå.

3

Parterna måste bestämma om villkoren för beräkning av avgifter och rabatter ska kunna ändras
under löpande avtal.
- Om villkoren kan ändras under löpande avtal, ska ersättningsprislista användas för att överföra den ändrade informationen.
- Om villkoren inte kan ändras under löpande avtal, måste affärsavtalet sägas upp och ett nytt
affärsavtal tecknas för att ändra villkoren. Därmed ska den nya avtalsinformationen överföras
med originalprislista, enligt punkt 1 ovan.

5.1.1 Initialvillkor
För att samverkansprocessen ska fungera på bästa sätt, måste följande villkor vara uppfyllda innan
leverantören kan börja sända prisinformation till köparen:
1

Affärsavtal finns upprättat mellan köpare och leverantör.

2

Artikelinformation har i tidigare skede skickats för samtliga artiklar i prislistan.

3

Parterna har kommit överens om vilka avgifter och rabatter för en order som ska ingå i affärsavtalet mellan parterna. Följande avgifter och rabatter kan ingå:
- Fraktavgift
- Expeditionsavgift
- Orderrabatt
- Avdrag för godshämtning

4

I de fall parterna har kommit överens om att fraktavgift, expeditionsavgift, orderrabatt och/eller
avdrag för godshämtning ska ingå i affärsavtalet, har parterna även kommit överens om:
-

Villkoren för hur dessa ska beräknas. Till exempel kan villkoren gälla hur fraktavgiften beror
av vikten på det beställda godset.

-

Huruvida villkoren för beräkning av dessa ska, eller inte ska, kunna ändras under löpande
avtal.

5

Parterna har kommit överens om vilken eller vilka typer av prislista som ska användas för att
överföra information om ändringar på artikelnivå, enligt ett av följande:
- Ersättningsprislista
- Ändringsprislista
- Ersättningsprislista och ändringsprislista
Om parterna har kommit överens om att både ersättnings- och ändringsprislista kan användas,
bör parterna även vara överens om hur respektive prislista ska användas, till exempel för vilket
sortiment.

6

Parterna har kommit överens om vilka förutsättningar som ska gälla för att ett artikelpris får justeras, till exempel ändrat råvarupris eller ändrad valutakurs.

7

Parterna har kommit överens om förutsättningar för vilket artikelpris som gäller vid beställning av
olika volym av en artikel; fullt lav, kvantitetssteg för pris, småorder etc.

8

Parterna har kommit överens om med vilken frekvens uppdateringar av den förmedlade prisinformationen kan ske på artikelnivå.

9

Parterna har kommit överens om hur varje artikel ska beställas. Ska till exempel en variabelmåttvara beställas per styck eller vikt?

10 Parterna har kommit överens om priserna i prislistan gäller från orderdatum eller leveransdatum.

5.1.2 Avslutsvillkor
Processen avslutas när följande villkor är uppfyllt:
•

Affärsavtalet har avslutats.
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5.1.3 Att tänka på vid val av prislistetyp
Som beskrivits ovan ska parterna i sin affärsrelation komma överens om vilken eller vilka typer av prislista som ska användas för att överföra information om överenskomna ändringar på artikelnivå: ändringsprislista, ersättningsprislista eller en kombination av ändrings- och ersättningsprislista. Det kan
vara en fördel om mottagaren kan ta emot både ersättnings- och ändringsprislista. Leverantören har då
möjlighet att välja om denne vill använda ersättnings- eller ändringsprislista utifrån bland annat ekonomiska aspekter.
Mottagaren kan bygga in stödfunktioner i sitt system som sorterar ut det som har förändrats sedan den
senast överförda prislistan. På så sätt blir det enklare för kategoriansvarig på mottagarsidan att kontrollera förändringarna i avtalat sortiment och priser. Detta gäller speciellt då leverantören har valt att
sända ersättningsprislista.

5.1.4 Viktigt att alla artiklar identifieras med GTIN
Alla beställningsbara enheter av en produkt ska särskiljas från varandra med hjälp av GTIN (GS1-artikelnummer). Detta är viktigt för att kunden ska kunna utföra korrekta beställningar och därmed undvika
felleveranser och missförstånd.

5.2 Detaljerad beskrivning av Synkronisera avtalade priser

Figur 5.2. Synkronisera avtalade priser.

Kapitlet är indelat i följande delar:
•

5.2.1 Synkronisera prisinformation första gången efter tecknat avtal beskriver hur den första
prisinformationen efter ingånget affärsavtal synkroniseras mellan parterna.

•

5.2.2 Uppdatera prisinformation genom att synkronisera alla avtalade artiklar beskriver hur den
tidigare synkroniserade prisinformationen uppdateras genom att leverantören sänder en ersättningsprislista till köparen. Ersättningsprislistan innehåller hela det avtalade sortimentet, det vill
säga att prislistan innehåller både förändrade och oförändrade priser sedan den senast överförda prislistan.

•

5.2.3 Uppdatera prisinformation genom att synkronisera endast ändrade artiklar beskriver hur
den tidigare synkroniserade prisinformationen uppdateras genom att leverantören sänder en
ändringsprislista till köparen. Ändringsprislistan innehåller endast information som har förändrats
sedan den senast överförda prislistan.
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5.2.1 Synkronisera prisinformation första gången efter tecknat avtal
Efter att parterna har ingått ett affärsavtal sänder leverantören affärsdokumentet Originalprislista till
köparen. Originalprislistan innehåller den prisinformation som parterna kom överens om i avtalet. Originalprislistan används endast en gång i en affärsprocess; för att synkronisera denna första prisinformation till köparen efter ingånget affärsavtal. För att uppdatera prisinformation under affärsavtalets gång
används i stället Ersättningsprislista och/eller Ändringsprislista. Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Originalprislista sänds och efter att det har tagits emot.

Figur 5.3. Köparens och leverantörens steg vid synkronisering av originalprislista.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Sammanställa originalprislista
Leverantören sammanställer prisinformationen som enligt affärsavtalet ska överföras till köparen.
Affärsdokumentspecifikation Originalprislista visar vilken information som ska ingå i affärsdokumentet,
se kapitel 5.3.1 Originalprislista för en översikt.

Leverantörens steg 2: Godkänna originalprislista
Prisinformationen verifieras och godkänns för att säkerställa att den är i enlighet med affärsavtalet.

Leverantörens steg 3: Validera innehållet i originalprislistan
Följande valideringar av affärsdokumentets innehåll bör utföras innan det sänds iväg:
•

Att priserna överensstämmer med det som överenskommits i affärsavtalet.

Leverantörens steg 4: Sända originalprislista
Leverantören sänder originalprislistan till köparen.

Köparens steg 1: Ta emot originalprislista
Köparen tar emot originalprislistan.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Köparens steg 2: Validera innehållet i originalprislistan
Efter att affärsdokumentet har tagits emot i köparens system bör innehållet valideras. Valideringspunkterna är samma som för leverantören, se Leverantörens steg 3: Validera innehållet i originalprislistan
ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 3: Koppla priser till artikelposter
Om valideringen inte visar några fel i prislistan ska informationen läggas in i köparens system. En referens till originalprislistan knyts till artikelposterna i artikelregistret.

2018-06-11

© Copyright GS1 Sweden

Du får inte fritt kopiera och sprida innehållet i denna handbok utan skriftligt medgivande från GS1 Sweden.

21(86)

Processbeskrivning för ESAP 20.1
Kapitel 5. Synkronisera avtalade priser

Köparens steg 4: Attestera priser
Därefter attesterar ansvarig person att den överförda prisinformationen är korrekt. Sortimentet görs
sedan tillgängligt för beställning. En markering av att informationen är kontrollerad och godkänd och
låst för obehörig förändring gör det möjligt att i ett senare skede genomföra fakturakontroll helt automatiskt.

Nästa steg
Under hela affärsavtalets giltighetstid kan leverantören sända uppdaterad prisinformation till köparen.
Det gör leverantören genom att sända antingen en Ersättningsprislista eller Ändringsprislista, vilket
beskrivs i följande kapitel.

5.2.2 Uppdatera prisinformation genom att synkronisera alla avtalade artiklar
När parterna har kommit överens om ändringar i tidigare överförd prisinformation måste prisinformationen uppdateras i parternas system. Leverantören kan då sända en Ersättningsprislista till köparen.
Ersättningsprislistan ersätter helt den tidigare överförda prisinformationen.
Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Ersättningsprislista sänds
och efter att det har tagits emot.

Figur 5.4. Köparens och leverantörens steg vid synkronisering av ersättningsprislista.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Sammanställa ersättningsprislista
Leverantören analyserar vilken prisinformation som ska överföras till köparen. Eftersom ersättningsprislistan helt ska ersätta tidigare överförd prislista ska information om hela det avtalade sortimentet
ingå. Det innebär att ersättningsprislistan innehåller information både om ändrade och oförändrade priser.
Affärsdokumentspecifikation Ersättningsprislista visar vilken information som ska ingå i affärsdokumentet, se kapitel 5.3.2 Ersättningsprislista för en översikt.

Leverantörens steg 2: Godkänna ersättningsprislista
Prisinformationen verifieras och godkänns för att säkerställa att prisinformationen är i enlighet med
affärsavtalet.

Leverantörens steg 3: Validera innehållet i ersättningsprislistan
Följande valideringar av affärsdokumentets innehåll bör utföras innan det sänds iväg:
1

Att referens till närmast föregående prislista finns.

2

Att ersättningsprislistan utfärdas vid en tidpunkt och med en frekvens som är i enlighet med
affärsavtalets regler om prisförändringar.

3

Att priserna och prisförändringarna överensstämmer med det som överenskommits i affärsavtalet.
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Leverantörens steg 4: Sända ersättningsprislista
Leverantören sänder ersättningsprislistan till köparen. När och hur ofta en ersättningsprislista kan sändas regleras i affärsavtalet.

Köparens steg 1: Ta emot ersättningsprislista
Köparen tar emot ersättningsprislistan.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Köparens steg 2: Validera innehållet i ersättningsprislistan
Efter att affärsdokumentet har tagits emot i köparens system bör innehållet valideras. Valideringspunkterna är samma som för leverantören, se Leverantörens steg 3: Validera innehållet i ersättningsprislistan ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 3: Ersätta priser
Om valideringen inte visar några fel i prislistan ska informationen läggas in i köparens system. För de
artikelposter vars artiklar anges i ersättningsprislistan knyts referens till ersättningsprislista, föregående
prislista, det skriftliga affärsavtalet (kontraktet), leverantör samt giltighetstid.

Köparens steg 4: Attestera priser
Därefter attesterar ansvarig person att den överförda prisinformationen är korrekt. Sortimentet görs
sedan tillgängligt för beställning. En markering av att informationen är kontrollerad och godkänd och
låst för obehörig förändring gör det möjligt att i ett senare skede genomföra fakturakontroll helt automatiskt.

Nästa steg
Under hela affärsavtalets giltighetstid kan leverantören sända uppdaterad prisinformation till köparen.
Det gör leverantören genom att sända antingen ytterligare en Ersättningsprislista eller en Ändringsprislista, vilket beskrivs i följande kapitel.

5.2.3 Uppdatera prisinformation genom att synkronisera endast ändrade
artiklar
När parterna har kommit överens om ändringar i tidigare överförd prisinformation måste prisinformationen uppdateras i parternas system. Leverantören kan då sända en Ändringsprislista till köparen. Ändringsprislistan uppdaterar den tidigare överförda prisinformationen. Ändringsprislistan innehåller endast
sådan prisinformation som har ändrats sedan den senast synkroniserade prisinformationen.
Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Ändringsprislista sänds och
efter att det har tagits emot.

Figur 5.5. Köparens och leverantörens steg vid synkronisering av ändringsprislista.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.
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Leverantörens steg 1: Sammanställa ändringsprislista
Leverantören analyserar vilken prisinformation som ska överföras till köparen. Ändringsprislistan ska
enbart innehålla prisinformation som har ändrats i förhållande till senast överförd prisinformation. Informationen sammanställs ur registret.
Affärsdokumentspecifikation Ändringsprislista visar vilken information som ska ingå i affärsdokumentet,
se kapitel 5.3.3 Ändringsprislista för en översikt.

Leverantörens steg 2: Godkänna ändringsprislista
Prisinformationen verifieras och godkänns för att säkerställa att prisinformationen är i enlighet med
affärsavtalet.

Leverantörens steg 3: Validera innehållet i ändringsprislistan
Följande valideringar av affärsdokumentets innehåll bör utföras innan det sänds iväg:
1

Att referens till närmast föregående prislista finns.

2

Att ändringsprislistan utfärdas vid en tidpunkt och med en frekvens som är i enlighet med affärsavtalets regler om prisförändringar.

3

Att priserna och prisförändringarna överensstämmer med det som överenskommits i affärsavtalet.

Leverantörens steg 4: Sända ändringsprislista
Leverantören sänder ändringsprislistan till köparen. När och hur ofta en ändringsprislista kan sändas
regleras i affärsavtalet.

Köparens steg 1: Ta emot ändringsprislista
Köparen tar emot ändringsprislistan.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Köparens steg 2: Validera innehållet i ändringsprislistan
Efter att affärsdokumentet har tagits emot i köparens system bör innehållet valideras. Valideringspunkterna är samma som för leverantören, se Leverantörens steg 3: Validera innehållet i ändringsprislistan
ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 3: Uppdatera priser
Om valideringen inte visar några fel i prislistan ska informationen läggas in i köparens system. För de
artikelposter vars artiklar anges i ändringsprislistan knyts referens till ändringsprislista, föregående prislista, det skriftliga affärsavtalet (kontraktet), leverantör samt giltighetstid. Detta gäller även övrigt sortiment för samma leverantör, det vill säga, för alla artikelposter som är knutna till samma
prislistenummer.

Köparens steg 4: Attestera priser
Därefter attesterar ansvarig person att den överförda prisinformationen är korrekt. Sortimentet görs
sedan tillgängligt för beställning. En markering av att informationen är kontrollerad och godkänd och
låst för obehörig förändring gör det möjligt att i ett senare skede genomföra fakturakontroll helt automatiskt.

Nästa steg
Under hela affärsavtalets giltighetstid kan leverantören sända uppdaterad prisinformation till köparen.
Det gör leverantören genom att sända antingen ytterligare en Ändringsprislista eller en Ersättningsprislista, vilket beskrevs i föregående kapitel.
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5.3 Affärsdokument
Kapitlet ger en överblick över vilken information som ingår i de affärsdokument som används för att
överföra prisinformationen. Kapitlet innehåller även länkar till exempel, samt till de fullständiga specifikationerna.

5.3.1 Originalprislista
Affärsdokumentet Originalprislista sänds från leverantören till köparen och innehåller avtalade priser.
Observera att detta affärsdokument endast används när leverantören för första gången efter att ett
affärsavtal har tecknats ska överföra prisinformation till köparen. För att uppdatera prisinformation
under affärsavtalets gång används i stället något av affärsdokumenten Ersättningsprislista och Ändringsprislista.

Figur 5.6. Översikt över innehållet i affärsdokument Originalprislista.

Nedan förklaras delar av innehållet i affärsdokumentet.

Pris
För varje artikel ska listpriset anges. Dessutom ska även en av följande pristyper anges:
1

Kontraktspris (anges med termen “T0029 Kontraktspris”).

2

Kontraktspris, rabatterat (anges med termen “T3288 Kontraktspris, rabatterat”).

3

Aktuellt pris (anges med termen “T0203 Aktuellt pris”).

4

Aktuellt pris, rabatterat (anges med termen “T0238 Aktuellt pris, rabatterat”).

Läs mer om de olika pristyperna och hur de används på www.gs1.se/244: “Vilka pristyper används i
ESAP 20?”.
För aktuellt pris rekommenderas:
•

Att prislisteändring inte görs vid varje enskild prisförändring, utan att affärsavtalet specificerar en
lämplig ändringsfrekvens.

•

Att köparen definierar särskilda regler för priskontroll av dessa artiklar i fakturan, till exempel
genom gränsvärden för avvikelse i förhållande till Aktuellt pris enligt gällande prislista.

Utöver listpriset ska endast ett pris per artikel anges. Undantag finns när stafflade priser används (se
nedan). Då anges ett pris per prisintervall för artikeln.
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Kvantitetssteg - Stafflade priser
När priset för en artikel beror av den beställda kvantiteten anges det i prislistan med kvantitetssteg. Ett
pris per prisintervall anges. Termerna “T0079 Kvantitetströskel” och “T0080 Kvantitetstak” används för
att ange kvantitetsstegen.
Kvantitetsstegen kan ställas upp på två sätt:
1

Konsekutiva intervallsegment, till exempel 1-100, 101-200, 201-300.
Priset som anges för ett intervall gäller enbart den andel av den beställda kvantiteten som ligger
inom respektive intervallsegment.

2

Överlappande intervall, till exempel 1-100, 1-200, 1-300.
Beställd kvantitet bestämmer vilket av de alternativa intervallen som ska användas. Det pris som
är angivet för intervallet gäller då för hela kvantiteten.

När kvantitetssteg används ska måttenheten alltid anges, även när kvantiteterna uttrycks i styck. Måttenheten ges i “T0081 Måttenhetskvalificerare för intervall” och ska vara samma som måttenhet vid
beställning eller måttenhet för prissättningen.

5.3.2 Ersättningsprislista
Affärsdokumentet Ersättningsprislista sänds från leverantören till köparen och används för att ersätta
tidigare överförd prisinformation.
Ersättningsprislistan är till struktur och ingående affärstermer mycket lik originalprislistan. Eftersom
ersättningsprislistan helt ska ersätta tidigare överförd information ska priserna för hela det avtalade sortimentet ingå. Det innebär att ersättningsprislistan innehåller information både om ändrade och oförändrade priser. Nedan beskrivs de delar som skiljer sig från originalprislistan.
•

“T0002 Prislistestatus”. För att markera att det är en ersättningsprislista ska kodvärde 5 anges.

•

“T0006 Referens till prislista”. Identiteten för föregående prislista som ska ersättas anges här.

5.3.3 Ändringsprislista
Affärsdokumentet Ändringsprislista sänds från leverantören till köparen och används för att uppdatera
tidigare överförd prisinformation. Endast sådan information som skiljer sig från tidigare överförd prisinformation sänds.
Ändringsprislistan är till struktur och ingående affärstermer lik originalprislistan. Nedan beskrivs de
delar som skiljer sig från originalprislistan:
•

“T0002 Prislistestatus”. För att markera att det är en ändringsprislista ska kodvärde 4 anges.

•

“T0006 Referens till prislista”. Identiteten för föregående prislista som ska ändras anges här.

•

“T0056 Prislisteradåtgärdskod” används för att ange vilken typ av åtgärd som gäller för priset på
artikeln: tillägg, borttagning eller ändring. Den information som överförs beror av typen av åtgärd,
enligt följande:
a) Vid tillägg, det vill säga pris för en ny artikel, överförs all prisinformation för den aktuella artikeln, på samma sätt som i originalprislistan.
b) Vid borttagning (avaktivering) av en artikel överförs endast artikelnumret.
c) Vid ändring, det vill säga prisjustering av en artikel, överförs all prisinformation för den aktuella
artikeln, det vill säga både den förändrade och oförändrade informationen.

5.3.4 Affärsdokumentspecifikation för Prislista
Affärsdokumentspecifikationen för Prislista finns på:
http://www.gs1.se/globalassets/esap/esap20/version1.6/ads_200101_se160.pdf.
De fullständiga specifikationerna för ESAP 20.1 finns på www.gs1.se/esap20spec.

5.3.5 Exempel
På www.gs1.se/250 finns exempel på hur prislista används.
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6 Beställa artiklar

Köparen sänder en order till leverantören för att beställa artiklar. Med hjälp av order och ordersvar
(ordererkännande och/eller orderbekräftelse) kommer köpare och leverantör överens om vilka artiklar
som ska levereras och villkor för att leverera dessa.

6.1 Samverkansprocessen i korthet
Processen startar när köparen sänder en order till leverantören. Inom ramen för samverkansprocessen
finns det möjlighet för leverantören att svara på köparens order med ett ordererkännande och/eller en
orderbekräftelse. Med hjälp av ordersvaren kan leverantören ge köparen besked om hur behandlingen
av ordern fortlöper. Parterna kan komma överens om att i sin affärsrelation använda någon av följande
kombinationer av order och ordersvar:
•

Alternativ 1 - Order.

•

Alternativ 2 - Order och ordererkännande.

•

Alternativ 3 - Order och orderbekräftelse.

•

Alternativ 4 - Order, ordererkännande och orderbekräftelse.

Ett ordererkännande ger besked om resultatet av leverantörens tekniska validering av orderdokumentet. Vid valideringen kontrolleras om den generella informationen i ordern är korrekt, till exempel att
ordernumret inte har använts tidigare av köparen och att partinformationen för köparen och leverantören är korrekt. Om valideringen visar att den generella informationen i ordern är korrekt, används
ordererkännandet för att meddela att ordern är mottagen hos leverantören och ska behandlas vidare.
Om valideringen visar att informationen i ordern på något sätt är felaktig, används ordererkännandet för
att meddela att ordern är avvisad och att leverantören inte kommer att gå vidare i behandlingen av
ordern. Observera att validering av beställda artiklar och kvantiteter inte sker i detta steg.
En orderbekräftelse ger besked om resultatet av leverantörens bedömning av lagertillgängligheten,
det vill säga i vilken grad leverantören har möjlighet att leverera artiklar enligt ordern. Leverantören kan
bekräfta ordern i sin helhet och åtar sig då att leverera artiklarna enligt ordern. Leverantören kan också
bekräfta ordern med ändringar av artiklar och åtar sig då att leverera med vissa ändringar gentemot
ordern, till exempel ändrat leveransdatum. Parterna har i affärsavtalet kommit överens om vilka ändringar som får göras av leverantören. Om leverantören inte kan leverera överhuvudtaget kan orderbekräftelsen användas för att avslå hela ordern.

6.1.1 Alternativ 1 - Order

Figur 6.1. Alternativ 1 - Order.

1

Köparen sänder en order till leverantören.

2

Leverantören utför teknisk validering av den generella informationen i ordern.

3

Eventuella avvikelser som upptäcks vid den tekniska valideringen hanteras genom att leverantören tar kontakt med köparen via till exempel telefon eller mail.
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4

Leverantören kontrollerar lagertillgängligheten för de beställda artiklarna.

5

Eventuella avvikelser som upptäcks vid lagerkontrollen hanteras genom att leverantören tar kontakt med köparen via till exempel telefon eller mail.

Följande kapitel gäller för alternativ 1: 6.2.1 Lägg order, 6.2.3 Bedöm lagertillgänglighet.

6.1.2 Alternativ 2 - Order och ordererkännande

Figur 6.2. Alternativ 2 - Order och ordererkännande.

1

Köparen sänder en order till leverantören.

2

Leverantören utför teknisk validering av den generella informationen i ordern.

3

Leverantören sänder ett ordererkännande till köparen med resultatet av den tekniska valideringen.

4

Leverantören kontrollerar lagertillgängligheten för de beställda artiklarna.

5

Eventuella avvikelser som upptäcks vid lagerkontrollen hanteras genom att leverantören tar kontakt med köparen via till exempel telefon eller mail.

Följande kapitel gäller för alternativ 2: 6.2.1 Lägg order, 6.2.2 Erkänn/Avvisa mottagning av order, 6.2.3
Bedöm lagertillgänglighet.

6.1.3 Alternativ 3 - Order och orderbekräftelse

Figur 6.3. Alternativ 3 - Order och orderbekräftelse.

1

Köparen sänder en order till leverantören.

2

Leverantören utför teknisk validering av den generella informationen i ordern.

3

Eventuella avvikelser som upptäcks vid den tekniska valideringen hanteras genom att leverantören tar kontakt med köparen via till exempel telefon eller mail.

4

Leverantören kontrollerar lagertillgängligheten för de beställda artiklarna.

5

Leverantören sänder en orderbekräftelse till köparen med information om i vilken utsträckning
leverantören kan leverera det som har beställts enligt ordern.

Följande kapitel gäller för alternativ 3: 6.2.1 Lägg order, 6.2.3 Bedöm lagertillgänglighet, 6.2.4 Bekräfta
order, 6.2.5 Bekräfta order med ändringar.
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6.1.4 Alternativ 4 - Order, ordererkännande och orderbekräftelse

Figur 6.4. Alternativ 4 - Order, ordererkännande och orderbekräftelse.

1

Köparen sänder en order till leverantören.

2

Leverantören utför teknisk validering av den generella informationen i ordern.

3

Leverantören sänder ett ordererkännande till köparen med resultatet av den tekniska valideringen.

4

Leverantören kontrollerar lagertillgängligheten för de beställda artiklarna.

5

Leverantören sänder en orderbekräftelse till köparen med information om i vilken utsträckning
leverantören kan leverera det som har beställts enligt ordern.

Följande kapitel gäller för alternativ 4: 6.2.1 Lägg order, 6.2.2 Erkänn/Avvisa mottagning av order, 6.2.3
Bedöm lagertillgänglighet, 6.2.4 Bekräfta order, 6.2.5 Bekräfta order med ändringar.

6.1.5 Initialvillkor
För att samverkansprocessen ska fungera på bästa sätt, måste följande villkor vara uppfyllda innan
köparen kan börja sammanställa en order:
1

Affärsavtal finns upprättat mellan köpare och leverantör.

2

Köpare och leverantör har i affärsavtalet kommit överens om leverans- och betalningsvillkor. I
villkoren ingår överenskommelser om vilka ändringar som leverantören tillåts göra avseende en
beställd artikel.

3

Partsbeskrivande information om köpare och leverantör, som till exempel leveransplats, finns
registrerad i såväl köparens som leverantörens system.

4

Giltigt sortiment och priser är tillgängliga hos parterna för beställning.

5

Köpare och leverantör har i affärsavtalet kommit överens om villkor för hur ordererkännande och
orderbekräftelse ska användas och inom vilken tidsram dessa ordersvar kan sändas. Parterna
kan komma överens om att använda:
-

Varken ordererkännande eller orderbekräftelse.

-

Enbart ordererkännande.

-

Enbart orderbekräftelse.

-

Både ordererkännande och orderbekräftelse.

6

Köpare och leverantör har i affärsavtalet kommit överens om en order får, eller inte får, bekräftas
fler än en gång, det vill säga om fler än en orderbekräftelse kan sändas för en och samma order,
till exempel vid ändring av en redan bekräftad order.

7

Köpare och leverantör har i affärsavtalet kommit överens om kvittenshantering ska, eller inte ska,
användas på bekräftelser, i det fall då parterna är överens om att fler än en bekräftelse kan sändas för en och samma order. Läs mer om kvittenshantering i kapitel 6.1.8 Kvittenshantering för
orderbekräftelser.

6.1.6 Avslutsvillkor
Processen avslutas när ett av följande villkor är uppfyllt:
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1

Leverantören har avslagit ordern. Det kan ske via ordererkännande, orderbekräftelse med
ändring eller muntligt (beroende på omständigheterna och vad som överenskommits mellan parterna). Avslaget innebär att leverantören inte accepterar ordern och därmed inte kommer att
leverera de beställda varorna till köparen, eller

2

Leverantören har bekräftat ordern. Det kan ske via orderbekräftelse, orderbekräftelse med
ändring eller implicit, det vill säga att ordern anses bekräftad om leverantören inte har hört av sig
till köparen inom en överenskommen tidsrymd. Det är upp till parterna att komma överens om
bekräftelse ska ske med orderbekräftelse/orderbekräftelse med ändring eller implicit, enligt något
av de fyra alternativen ovan. Att ordern är bekräftad innebär att all nödvändig information gällande den kommande leveransen av de beställda artiklarna har överförts mellan parterna. Köparen har underlag för avstämning mot den kommande leveransen av artiklar vid ett leveranstillfälle
och leverantören vet exakt vilka artiklar denne ska leverera vid ett leveranstillfälle. Allt är förberett för att nästa samverkansprocess, Leverera beställda artiklar, ska kunna påbörjas.

6.1.7 Exempelsamling
På www.gs1.se/249 finns exempel som beskriver hur olika typer av ändringar (till exempel ändrat leveransdatum, delad leverans, restnotering) hanteras med orderbekräftelse med ändring.

6.1.8 Kvittenshantering för orderbekräftelser
Om parterna har kommit överens om att fler än en bekräftelse kan sändas för en och samma order
rekommenderas att kvittenshantering används för orderbekräftelserna. På så sätt kan ordningsföljden
mellan orderbekräftelse-dokumenten säkerställas.
En meddelandekvittens om mottagen orderbekräftelse måste inväntas från köparens system innan en
ytterligare orderbekräftelse för en order får sändas av leverantören. Mellan affärsparterna måste det
därför finnas en överenskommelse om tidsperiod (i minuter) inom vilken ett system hos köparen som
tar emot orderbekräftelser måste utforma och sända en meddelandekvittens om mottagen orderbekräftelse till system hos leverantören som sänder orderbekräftelser. Det bör säkerställas att EDI-systemet
hos mottagaren läser in orderbekräftelserna i rätt ordning.
För att kvittera att en orderbekräftelse har tagits emot används affärsdokumentspecifikation ADS 0.1.2
Meddelandekvittens, där “T3004 Åtgärdskod” sätts till 7 (meddelandet kvitterat). ADS 0.1.2 ingår i de
grundläggande specifikationerna. Läs mer om grundläggande specifikationer på www.gs1.se/esap20spec.
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6.2 Detaljerad beskrivning av Beställa artiklar

Figur 6.5. Beställa artiklar

Kapitlet är indelat i följande delar:
•

6.2.1 Lägg order beskriver hur köparen skapar och sänder en order och leverantören tar emot
och utför teknisk validering av den generella informationen i ordern.

•

6.2.2 Erkänn/Avvisa mottagning av order beskriver hur leverantören sänder ett ordererkännande
för att informera köparen om att ordern är accepterad eller avslagen baserad på resultatet av den
tekniska valideringen.

•

6.2.3 Bedöm lagertillgänglighet beskriver hur leverantören bedömer lagertillgängligheten för de
beställda artiklarna.

•

6.2.4 Bekräfta order beskriver hur leverantören sänder en orderbekräftelse för att informera
köparen om att leverantören åtar sig att leverera de beställda artiklarna.

•

6.2.5 Bekräfta order med ändringar beskriver hur leverantören sänder en orderbekräftelse för att
informera köparen om att leverantören åtar sig att leverera artiklar med vissa ändringar gentemot
ordern, eller att leverantören inte kan leverera några artiklar överhuvudtaget.

6.2.1 Lägg order
Samverkansprocessen startar när det hos köparen har uppstått ett behov av inköp av artiklar. Bilden
nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Order sänds och efter att det har
tagits emot.

Figur 6.6. Köparens och leverantörens steg vid utbyte av order.
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Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Köparens steg 1: Komponera order
Beställaren använder sina interna IT-system som visar på inköpsbehovet, som till exempel artikelregister och lagersystem. Systemen innehåller uppgifter om artikel, leverantör, pris, etc. Artikelinformationen
avseende leverantörens artiklar har synkroniserats i tidigare skede, se kapitel 4 Synkronisera artikelinformation och 5 Synkronisera avtalade priser.
När beställaren har valt artikel (artiklar) och bestämt kvantitet, skapas underlag till den order som ska
sändas till leverantören. Affärsdokumentspecifikation Order visar vilken information som ska ingå i
ordern, se kapitel 6.3.1 Order för en översikt.

Köparens steg 2: Godkänna order
Innan den komponerade ordern sänds till leverantören, ska den godkännas. Vem som tilldelats denna
attesträtt varierar från organisation till organisation. Ibland kan orderläggaren själv ha attesträtt, ibland
krävs attest från särskild orderattestant. I det senare fallet måste i så fall ordern göras tillgänglig för
attest hos behörig attestant.
Attesten är viktig eftersom den är kostnadspåverkande. Av spårbarhetsskäl är det därför viktigt att
bevara uppgift om vem som gjorde attesten och när.
Det är även viktigt att ha rutiner för avvikelsesituationer i samband med attesten, till exempel då attestansvarig inte finns på plats, ersättare saknas eller att orderns belopp är högre än vad attestreglementet tillåter för ordinarie attestant eller om orderattestanten helt enkelt inte accepterar ordern.

Köparens steg 3: Validera innehållet i ordern
Följande valideringar av orderns innehåll bör utföras innan ordern sänds till leverantören:
1

Att ordernumret inte tidigare har använts av köparen, det vill säga att inga dubbletter existerar.

2

Att angivet orderdatum är rimligt.

3

Att de GLN som finns i ordern är kända av leverantören.

4

Att en referens till det skriftliga affärsavtalet (kontraktet) mellan köpare och leverantör finns angivet.

5

Om uppdatering av originalprislista har skett (med ersättnings- eller ändringsprislista) under
avtalsperioden måste referens till prislista återfinnas i ordern. Om ordern saknar referens till prislista förutsätts att endast en prislista har utväxlats mellan köpare och säljare.

6

Att angivet önskat leveransdatum är rimligt och enligt affärsavtalets leveransöverenskommelser.

7

Att de GTIN som används i ordern är giltiga enligt affärsavtalet.

8

Att de beställda kvantiteterna är rimliga och enligt affärsavtalet.

Köparens steg 4: Sända order
Köparen sänder ordern till leverantören.

Leverantörens steg 1: Ta emot order
Leverantören tar emot ordern.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Leverantörens steg 2: Validera innehållet i ordern
Efter att ordern har tagits emot i leverantörens system bör orderns innehåll valideras. Valideringspunkterna är samma som valideringspunkterna 1-6 för köparen, se Köparens steg 3: Validera innehållet i
ordern ovan.
Observera att det endast är generell orderinformation som valideras i detta steg. GTIN och orderkvantiteter valideras i ett senare skede.
Efter valideringen sker följande, beroende på resultatet av valideringen och om parterna har kommit
överens om att använda ordererkännande eller inte:
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•

Om valideringen av den generella informationen i ordern visar fel och om parterna har kommit
överens om att använda ordererkännande, sänder leverantören ett ordererkännande till köparen
för att meddela att ordern har avvisats, se kapitel 6.2.2 Erkänn/Avvisa mottagning av order. Om
parterna har kommit överens om att inte använda ordererkännande bör leverantören kontakta
köparen på annat sätt och meddela att ordern har avvisats.

•

Om valideringen av den generella informationen i ordern inte visar några fel och om parterna har
kommit överens om att använda ordererkännande, sänder leverantören ett ordererkännande till
köparen för att meddela att ordern har accepterats, se kapitel 6.2.2 Erkänn/Avvisa mottagning av
order. Om parterna har kommit överens om att inte använda ordererkännande förutsätts leverantören ha erkänt mottagning av ordern om denne inte har hört av sig till köparen inom en viss tidsrymd. Tidsrymden har parterna specificerat i EDI-avtal. Leverantören går då vidare och bedömer
lagertillgängligheten, se kapitel 6.2.3 Bedöm lagertillgänglighet.

6.2.2 Erkänn/Avvisa mottagning av order
Efter att leverantören har validerat den generella informationen i ordern sänder leverantören ett
ordererkännande till köparen, om parterna har kommit överens om att använda ordererkännande.
Ordererkännandet ger köparen ett av följande besked:
Att ordern är korrekt enligt köparens validering och därmed mottagen men ej till fullo behandlad i
leverantörens ordersystem.
• Att ordern inte är korrekt enligt leverantörens validering och därmed avvisad.
Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Ordererkännande sänds
och efter att det har tagits emot.

Figur 6.7. Köparens och leverantörens steg vid utbyte av ordererkännande.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Komponera ordererkännande
Leverantören komponerar ordererkännandet. Affärsdokumentspecifikation Ordererkännande visar vilken information som ska ingå i dokumentet, se kapitel 6.3.2 Ordererkännande för en översikt.

Leverantörens steg 2: Validera innehållet i ordererkännandet
Följande valideringar av ordererkännandets innehåll bör utföras innan det sänds till köparen:
1

Att de GLN som finns i ordererkännandet är kända.

2

Att parternas EDI-avtal tillåter utbyte av ordererkännande vid den aktuella tidpunkten.

Leverantörens steg 3: Sända ordererkännande
Leverantören sänder ordererkännandet till köparen.

Köparens steg 1: Ta emot ordererkännande
Köparen tar emot ordererkännandet.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.
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Köparens steg 2: Validera innehållet i ordererkännandet
Efter att ordererkännandet har tagits emot i köparens system bör meddelandet valideras. Valideringspunkterna är samma som för leverantören, se Leverantörens steg 2: Validera innehållet i ordererkännandet ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.
Om ordererkännandet är korrekt enligt valideringen sker följande, beroende på ordererkännandets
innehåll:
•

Om ordern avvisades av leverantören sänder köparen en ny order med korrekt information till
leverantören.

•

Om ordern accepterades av leverantören inväntar köparen orderbekräftelse eller leveransavisering, beroende på om parterna har kommit överens om att sända orderbekräftelse eller inte.

6.2.3 Bedöm lagertillgänglighet
När leverantören har tagit emot och validerat den generella informationen i ordern ska leverantören
bedöma lagertillgängligheten för de beställda artiklarna enligt önskat leveransdatum för att avgöra om
det är möjligt att leverera det köparen beställt.

Figur 6.8. Leverantörens steg vid bedömning av lagertillgänglighet.

Nedan beskrivs stegen mer i detalj.

Leverantörens steg 1: Skapa kundorder
En kundorder skapas i leverantörens order-/lagersystem. För att garantera spårbarhet mellan köparens
order och kundorder måste en unik koppling mellan kundordern och köparens ordermeddelande skapas. För att säkerställa att inga kundorderdubbletter skapas kan Globalt dokument-ID användas.

Leverantörens steg 2: Bedöma lagertillgänglighet
Med kundordern som underlag, bedöms lagertillgängligheten för de beställda artiklarna enligt önskat
leveransdatum för att avgöra om leverantören kan leverera vad köparen beställt. Det rekommenderas
att även kontrollera att GTIN för de beställda artiklarna är giltiga och att beställda kvantiteter är rimliga.
Bedömningen kan ge något av följande resultat:
1

Leverantören kan leverera enligt köparens order.

2

Leverantören kan leverera, men med vissa ändringar gentemot köparens order, som till exempel
ändring av leveransdatum, eller att en orderrad avvisas beroende på att artikeln är tillfälligt slut i
lager.

3

Bedömningen av lagertillgängligheten för samtliga av de beställda artiklarna visar att leverantören inte kan leverera enligt ordern.

Vad nästa steg blir beror av resultatet av bedömningen av lagertillgängligheten samt vilka ordersvarsmeddelanden som parterna har kommit överens om att använda, enligt följande:
1

Leverantören kan leverera enligt order.
-

Om parterna har kommit överens om att använda orderbekräftelse, sänder leverantören en
orderbekräftelse till köparen. Se kapitel 6.2.4 Bekräfta order.
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-

2

3

Om parterna har kommit överens om att inte använda orderbekräftelse, sänds inget meddelande till köparen. Istället förutsätts leverantören ha bekräftat ordern om denne inte har hört
av sig till köparen inom en viss tidsrymd. Tidsrymden har parterna specificerat i EDI-avtal.

Leverantören kan leverera, men med vissa ändringar gentemot ordern.
-

Om parterna har kommit överens om att använda orderbekräftelse, sänder leverantören en
orderbekräftelse med ändring till köparen, se kapitel 6.2.5 Bekräfta order med ändringar.

-

Om parterna har kommit överens om att inte använda orderbekräftelse, bör leverantören ta
kontakt med köparen på annat sätt för att informera om ändringarna.

Leverantören kan inte leverera över huvud taget.
-

Om parterna har kommit överens om att använda orderbekräftelse, kan leverantören sända
en orderbekräftelse med ändring där samtliga beställda artiklar avvisas. Se kapitel 6.2.5
Bekräfta order med ändringar.

-

Om parterna har kommit överens om att inte använda orderbekräftelse, bör leverantören ta
kontakt med köparen på annat sätt och informera om att artiklarna inte kommer att levereras.

6.2.4 Bekräfta order
Om bedömningen av lagertillgängligheten visar att leverantören kan leverera enligt köparens order och
om parterna har kommit överens om att använda orderbekräftelse, sänder leverantören en orderbekräftelse till köparen. Orderbekräftelsen talar om för köparen att leverantören har åtagit sig att leverera
enligt köparens order. Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet
Orderbekräftelse sänds och efter att det har tagits emot.

Figur 6.9. Köparens och leverantörens steg vid utbyte av orderbekräftelse.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Komponera orderbekräftelse
Leverantören komponerar orderbekräftelsen. Affärsdokumentspecifikation Orderbekräftelse visar vilken
information som ska ingå i dokumentet, se kapitel 6.3.3 Orderbekräftelse för en översikt.

Leverantörens steg 2: Validera innehållet i orderbekräftelsen
Följande valideringar av orderbekräftelsens innehåll bör utföras innan ordern sänds till köparen:
1

Att de GLN som finns i orderbekräftelsen stämmer överens med de GLN som angivits i köparens
order.

2

Att identiteten för orderbekräftelsen inte redan har använts för en tidigare orderbekräftelse.

3

Att parternas EDI-avtal tillåter utbyte av orderbekräftelse vid den aktuella tidpunkten.

Leverantörens steg 3: Sända orderbekräftelse
Leverantören sänder orderbekräftelsen till köparen.

Köparens steg 1: Ta emot orderbekräftelse
Köparen tar emot orderbekräftelsen.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.
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Köparens steg 2: Validera innehållet i orderbekräftelsen
Efter att orderbekräftelsen har tagits emot i köparens system bör den valideras. Valideringspunkterna är
samma som för leverantören, se Leverantörens steg 2: Validera innehållet i orderbekräftelsen ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 3: Aktivera bevakning av leverans
Om orderbekräftelsen är korrekt enligt valideringen aktiveras en bevakning av att de enligt ordern
beställda artiklarna levereras enligt de tidsramar som överenskommits i order och affärsavtal.

Ändringar i sent skede
När ordern är bekräftad har leverantören åtagit sig att leverera enligt ordern.Det kan dock förekomma
att leverantören i ett sent skede upptäcker att denne inte kan leverera enligt den bekräftade ordern. Det
finns då en möjlighet för leverantören att sända en orderbekräftelse med ändring för att informera köparen om detta, se nästa kapitel Bekräfta order med ändring. Om parterna inte har kommit överens om
detta sätt att förfara måste leverantören ta kontakt med köparen för att informera om de ändrade förhållandena.

6.2.5 Bekräfta order med ändringar
Om bedömningen av lagertillgängligheten för de beställda artiklarna visar att leverantören kan leverera,
men med vissa ändringar gentemot ordern, sänder leverantören en orderbekräftelse med ändring till
köparen, förutsatt att parterna har kommit överens om att orderbekräftelse ska användas. Orderbekräftelsen med ändring innehåller ett förslag på de ändringar gentemot ordern som leverantören vill göra,
inom ramen för vad parterna har kommit överens om i affärsavtalet. Ändringar kan till exempel innebära
att en artikel restnoteras, vilket innebär att den kommer att levereras vid ett senare datum som ännu
inte är känt.
Orderbekräftelse med ändring kan även användas om leverantören överhuvud taget inte kan leverera.
I orderbekräftelsen avvisas då samtliga beställda artiklar.
Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Orderbekräftelse med ändring sänds och efter att det har tagits emot.

Figur 6.10. Köparens och leverantörens steg vid utbyte av orderbekräftelse med ändring.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Utforma ändringsförslag
Leverantören utformar ändringsförslaget. De ändringar som kan förekomma i en orderbekräftelse är:
1

Alla beställda artiklar levereras vid annat datum än det önskade.

2

Beställd artikel levereras vid annat datum än det önskade (delad leverans).

3

Beställd artikel levereras vid annat, okänt, datum än det önskade (restnotering).

4

En delmängd av beställd artikels kvantitet levereras vid annat datum än det önskade (delad leverans).
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5

En delmängd av beställd artikels kvantitet levereras vid annat, okänt, datum än det önskade
(delad leverans och restnotering).

6

En delmängd av beställd artikels kvantitet avvisas (levereras ej).

7

Beställd artikel avvisas helt.

8

Alla beställda artiklar avvisas (hela ordern avvisas).

9

Beställd artikel ersätts helt eller delvis med annan artikel.

I affärsavtalet mellan parterna måste det finnas överenskommelser om vilka av dessa möjliga ändringar
som leverantören tillåts göra avseende en beställd artikel. Till exempel måste det i affärsavtalet vara
tydligt om artiklar får ersättas med andra artiklar.
En och samma orderbekräftelse kan innehålla flera ändringar och det kan även förekomma kombinationer av olika ändringar. Till exempel kan beställd kvantitet av en artikel delas upp för att levereras vid
olika datum, samtidigt som en delmängd av den beställda kvantiteten avvisas.
I det fall när en beställd artikel ersätts med en annan artikel (punkt 9 ovan), måste pris- och artikelinformation om ersättningsartikeln sedan tidigare vara tillgänglig i köparens affärssystem. I affärsavtalet regleras inom vilka ramar en ersättningsartikel får avvika i kvalitet och pris från den ersatta artikeln.
På www.gs1.se/249 finns det exempel som beskriver hur olika typer av ändringar (till exempel ändrat
leveransdatum, delad leverans, restnotering) hanteras med orderbekräftelse med ändring.

Leverantörens steg 2: Validera innehållet i orderbekräftelsen
Följande valideringar av orderbekräftelsens innehåll bör utföras innan den sänds till köparen:
1

Att de GLN som finns i orderbekräftelsen är kända.

2

Att parternas EDI- avtal tillåter utbyte av orderbekräftelse med ändring vid den aktuella tidpunkten.

3

Att identiteten för orderbekräftelsen inte redan har använts för en tidigare orderbekräftelse.

4

Att angiven order (och refererade orderrader) existerar.

Leverantörens steg 3: Sända orderbekräftelse
När underlag i form av utarbetat ändringsförslag finns, ska orderbekräftelsen sändas till köparen. Det
måste finnas överenskommelse om vilka tidsramar som får förekomma för när bekräftelse ska ha sänts
till köparen.
Affärsdokumentspecifikation Orderbekräftelse visar vilken information som ingår i affärsdokumentet, se
kapitel 6.3.3 Orderbekräftelse för en översikt.

Köparens steg 1: Ta emot orderbekräftelse
Köparen tar emot orderbekräftelsen. Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning
och teknisk validering.

Köparens steg 2: Validera innehållet i orderbekräftelsen
Efter att orderbekräftelsen har tagits emot i köparens system bör innehållet valideras. Valideringspunkterna är samma som för leverantören, se Leverantörens steg 2: Validera innehållet i orderbekräftelsen
ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 3: Analysera ändringsförslag
Om valideringen inte visar några fel i orderbekräftelsen går köparen vidare och analyserar det förslag
på ändring av ordern som leverantören har skickat i bekräftelsen. Det är viktigt att köparen vid analysen
har tillgång till en fullvärdig information där – om möjligt – konsekvenser av ändringarna presenteras.
Vid behov tar köparen kontakt med leverantören för att undanröja eventuella oklarheter.
Läs om avvikelsehantering, när analysen visar att ändringarna i ändringsförslaget inte ligger inom
ramen för vad parterna överenskommit i affärsavtalet, i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.
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Köparens steg 4: Uppdatera order
Om analysen visar att ändringarna i ändringsförslaget ligger inom ramen för vad parterna överenskommit finns det möjlighet att uppdatera ordern i köparens system. Uppdateringen kan innebära att den
ursprungliga orderinformationen justeras enligt orderbekräftelsen.
Därför är det lämpligt att ordersystemet på något sätt visar för systemanvändaren (beställaren) att ändring har skett jämfört med den ursprungliga ordern. Den uppdaterade orderinformationen utgör därefter
underlag för avstämning vid godsmottagning och mot kommande affärsdokument, till exempel leveransavisering och faktura.

Köparens steg 5: Aktivera bevakning av leverans
Efter att ändringsförslaget har godkänts kan bevakning av att leveransen inkommer inom de tidsramar
som överenskommits i affärsavtal och order (som uppdaterats enligt orderbekräftelsen) aktiveras.
Bevakningen kan ske manuellt om det inte finns stöd för bevakning i affärssystemet.
Orderstatus ändras från ”Order utfärdad” till ”Order bekräftad med ändringar” i köparens system. Om
alla artiklar avvisats ändras orderstatus till “Ordern avvisad”.
När ordern är bekräftad med ändringar har leverantören åtagit sig att leverera enligt de överenskomna
ändringarna.
Det kan dock förekomma att leverantören i ett senare skede upptäcker att denne inte kan leverera
enligt vad han tidigare har bekräftat. Då behöver leverantören informera köparen om detta. Det kan
också hända att leverantören behöver meddela leveransdatum för artiklar som restnoterats i tidigare
orderbekräftelse. Leverantören kan meddela detta genom att sända ytterligare en orderbekräftelse med
ändring.
Den nya orderbekräftelsen ersätter den tidigare överförda orderbekräftelsen. Det betyder att den tidigare överförda orderbekräftelsen helt ska bortses ifrån och att den nya orderbekräftelsen ska innehålla
information om alla avvikelser jämfört med den ursprungliga ordern.
Om parterna inte har kommit överens om att flera orderbekräftelser med ändring får sändas, måste
leverantören ta kontakt med köparen på annat sätt för att informera om de ändrade förhållandena.

6.3 Affärsdokument
Kapitlet ger en överblick över vilken information som ingår i de affärsdokument som används i orderprocessen.

6.3.1 Order
Med affärsdokumentet Order lägger köparen en beställning hos leverantören.
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Figur 6.11. Översikt över innehållet i affärsdokumentet Order.

Orderhuvud
Orderhuvudet innehåller bland annat information som identifierar ordern och de inblandade parterna
(köpare och leverantör samt eventuell godsmottagare, fakturaadressat etc.).

Orderrad
Ordern innehåller en rad för varje artikel som beställs. Orderraden innehåller information som identifierar artikeln, eventuellt rabatterat listpris samt beställd kvantitet.

Kontrolltotal
Kontrolltotal innehåller kontrollinformation för affärsdokumentet.

Affärsdokumentspecifikation för Order
Affärsdokumentspecifikationen för Order finns på http://www.gs1.se/globalassets/esap/esap20/version1.7/ads_200102_se170.pdf.
De fullständiga specifikationerna för ESAP 20.1 finns på www.gs1.se/esap20spec.

6.3.2 Ordererkännande
Affärsdokumentet Ordererkännande sänds från leverantören till köparen och kan användas för två
ändamål:
•

För att informera köparen om att ordern är mottagen, men att ingen bedömning av lagertillgängligheten ännu gjorts.

•

För att informera köparen om att orderdokumentet är felaktigt och därför avvisas.
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Figur 6.12. Översikt över innehållet i affärsdokumentet Ordererkännande.

Ordererkännandet består endast av huvudet, som identifierar affärsdokumentet och de inblandade parterna (köpare och leverantör), samt vilken order som ordererkännandet refererar till.
När ordererkännandet används för att avvisa hela ordern kan orsaken till att ordern avvisas anges.

Affärsdokumentspecifikation för Ordererkännande
Affärsdokumentspecifikationen för Ordererkännande finns på http://www.gs1.se/globalassets/esap/
esap20/version1.7/ads_200103_se170.pdf.
De fullständiga specifikationerna för ESAP 20.1 finns på www.gs1.se/esap20spec.

6.3.3 Orderbekräftelse
Affärsdokumentet Orderbekräftelse sänds från leverantören till köparen för att bekräfta en order. Affärsdokumentet kan användas för tre ändamål:
1

För att bekräfta en order i sin helhet. Leverantören åtar sig att leverera enligt ordern utan
några ändringar.

2

För att bekräfta en order och informera köparen om ändringar gentemot ordern som leverantören vill göra. Ändringarna kan gälla till exempel leveransdatum eller kvantitet för en artikel.
Vilken sorts ändringar som leverantören får göra specificeras i affärsavtalet.

3

För att avslå hela ordern.

6.3.3.1 Bekräfta en order i sin helhet
När orderbekräftelsen används för att bekräfta en order i sin helhet, består den endast av huvudet, som
identifierar affärsdokumentet och de inblandade parterna (köpare och leverantör), samt vilken order
som orderbekräftelsen refererar till.
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Figur 6.13. Översikt över innehållet i Orderbekräftelse när en order bekräftas i sin helhet.

6.3.3.2 Bekräfta en order med ändringar
När orderbekräftelsen används för att bekräfta en order och informera köparen om ändringar gentemot
ordern som leverantören vill göra, består affärsdokumentet av ett huvud och ett antal rader.

Figur 6.14. Översikt över innehållet i Orderbekräftelse när en order bekräftas med ändringar gentemot ordern.

Orderbekräftelsehuvud
Huvudet innehåller information som identifierar affärsdokumentet och de inblandade parterna (köpare
och leverantör), samt vilken order som orderbekräftelsen refererar till.
Det finns även möjlighet att ange planerat leveransdatum, om leverantören vill leverera artiklarna ett
annat datum än det önskade leveransdatum som köparen angav i ordern. Observera att detta leverans-
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datum gäller samtliga artiklar i ordern. Om leverantören vill ändra leveransdatum för enskilda artiklar
görs det på radnivå. Om leveransdatumet är den enda ändringen består dokumentet endast av huvudet.

Orderbekräftelserad
Orderbekräftelserad används för att avvisa eller ändra en rad i den ursprungliga ordern. De rader i
ordern som inte avvisas eller ändras ska inte inkluderas i orderbekräftelsen.
Följande ändringar kan göras på radnivå:
1

Ändra leveransdatum för hela den beställda artikelns kvantitet.

2

Restnotera hela den beställda artikelns kvantitet. Det vill säga att artikeln kommer att levereras
vid annat, okänt, datum än det önskade.

3

Ändra leveransdatum för en delmängd av den beställda artikelns kvantitet.

4

Restnotera en delmängd av den beställda artikelns kvantitet. Det vill säga att en delmängd av
artikelns kvantitet kommer att levereras vid annat, okänt, datum än det önskade.

5

Avvisa en delmängd av den beställda artikelns kvantitet.

6

Avvisa hela den beställda artikelns kvantitet.

7

Ersätta den beställda artikeln helt eller delvis med en annan artikel.

Vilka ändringar som leverantören får göra för varje artikel måste specificeras i affärsavtalet.
Det finns möjlighet att ange orsak till avvikelsen.
På www.gs1.se/249 finns en exempelsamling som beskriver hur olika typer av ändringar (till exempel
ändrat leveransdatum, delleverans, restnotering) hanteras med orderbekräftelse med ändring.

Kontrolltotal
Kontrolltotal innehåller kontrollinformation om affärsdokumentet.

6.3.3.3 Avslå hela ordern
För att avslå en hel order måste varje orderrad avvisas. Att avslå hela ordern är alltså ett specialfall av
“Bekräfta en order med ändringar” ovan, då samtliga rader i ordern avvisas.

6.3.3.4 Affärsdokumentspecifikation för Orderbekräftelse
Affärsdokumentspecifikationen för Orderbekräftelse finns på http://www.gs1.se/globalassets/esap/
esap20/version1.7/ads_200104_se170.pdf.
De fullständiga specifikationerna för ESAP 20.1 finns på www.gs1.se/esap20spec.
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7 Leverera beställda artiklar

I den här samverkansprocessen levereras de artiklar som köparen har beställt. Processen beskriver
hur leverantören plockar ihop de beställda artiklarna och lämnar över dem till transportören, samt hur
godsmottagningen genomförs när artiklarna har transporterats till leveransadressen.
Information om artiklarna som kommer att levereras till köpare sänds med en leveransavisering. I och
med att mottagaren får leveransaviseringen innan artiklarna anländer kan mottagaren planera för godsmottagningen.

7.1 Samverkansprocessen i korthet

Figur 7.1. Samverkansprocessen Leverera beställda artiklar.

Processen startar när leverantören har accepterat en order från en köpare. Därefter sker följande:
1

Leverantören plockar ihop de artiklar som ska levereras och färdigställer dem för transport
genom att utforma transportenheter (logistiska enheter).

2

Varje transportenhet (logistisk enhet) tilldelas var sitt unika SSCC.

3

Varje transportenhet (logistisk enhet) förses med en GS1-etikett som återger SSCC och annan
information.

4

Transportdokument sammanställs för transportörens räkning.

5

En leveransavisering sänds till köparen i samband med att artiklarna lämnar leverantören. Leveransaviseringen visar vilka artiklar som ingår i vilken transportenhet.

6

Transportören tar emot transportenheterna och transporterar dem till mottagaren.

7

Köparen (godsmottagaren) tar emot transportenheterna och kontrollerar att rätt transportenheter
och antal mottagits, samt att inga skador har uppstått under transporten.

8

Köparen (godsmottagaren) signerar transportdokumentet.

9

Köparen (godsmottagaren) kontrollerar mot den mottagna leveransaviseringen att rätt artiklar
och kvantiteter mottagits, samt rapporterar in resultatet av godsmottagningen i systemet.

7.1.1 Initialvillkor
För att samverkansprocessen ska fungera på bästa sätt, måste följande villkor vara uppfyllda innan
processen startar:
1

Affärsavtal finns upprättat mellan köpare och leverantör.

2

Överenskommelser rörande betalnings- och leveransförfarandet finns specificerade i affärsavtalet.

3

Partsbeskrivande information om köpare och leverantör finns registrerad i såväl köparens som
leverantörens system.
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4

Leverantören har accepterat att leverera artiklar enligt köparens order (eventuellt med av köparen accepterade ändringar gentemot den ursprungliga ordern från köparen).

5

Köpare och leverantör har kommit överens om hur avvikelser ska hanteras när de leveransaviserade transportenheterna inte är i enlighet med vad som faktiskt mottagits.

6

Leverantören har av köparen fått referens till order. Referensen ska anges i leveransaviseringen.

7.1.2 Avslutsvillkor
Leveransprocessen avslutas när ett av följande villkor är uppfyllda:
1

Godsmottagning hos köparen visar inga avvikelser och mottagna artiklar är inrapporterade i
köparens system, eller

2

Leverantören har informerats om skillnader mellan leveransaviseringen och det som levererats.

7.1.3 Lossningstillfälle i stället för leverans
Ordet leverans kan uppfattas olika av parterna i flödeskedjan. För en transportör kan en bil med transportenheter vara en leverans. En godsmottagare kan uppfatta att alla artiklar enligt en order är en leverans även om artiklarna transporteras med olika bilar som ankommer till leveransadressen vid olika
tidpunkter under en och samma dag.
För att undvika missförstånd används inte ordet leverans i detta dokument när ovanstående eller liknande situationer avses. I stället används begreppet "lossningstillfälle".
Vid ett lossningstillfälle lastas transportenheterna från en (1) bil av hos en (1) godsmottagare.

7.1.4 Flöden enligt ESAP 20
Grundflödet i ESAP 20 är att en order genererar ett lossningstillfälle, en leveransavisering och en faktura. (Flöde 1 i tabellen nedan).
När artiklarna från en order måste delas upp på fler än ett lossningstillfälle (det vill säga, fler än en bil),
ska en leveransavisering utformas för varje lossningstillfälle, och en faktura ska ställas ut för varje lossningstillfälle. (Flöde 3 i tabellen nedan).
Parterna kan komma överens i affärsavtalet att leverantören får leverera artiklar från en order vid flera
olika datum. När artiklar från en och samma order levereras vid flera olika leveransdatum ska en leveransavisering utformas för varje lossningstillfälle (leveransdatum). Observera att orderbekräftelse med
ändringar alltid ska ha sänts till köparen innan leveransavisering skickas till köparen. (Flöde 5 i tabellen
nedan).
När det finns överenskommelse om att optimera transportutrymme kan artiklar från fler än en order lastas på samma lastbärare. Vid sådana tillfällen kan artiklar från fler än en order aviseras med en och
samma leveransavisering. Dock ska en faktura per order ställas ut. (Flöde 6 i tabellen nedan).

7.1.4.1 Exempel på flöden som stöds, respektive inte stöds, av ESAP 20
Tabellen sammanfattar relationen mellan order, lossningstillfälle, leveransavisering och faktura för olika
flöden och om dessa stöds av ESAP 20 eller inte.
Antalsangivelserna i tabellen ska läsas enligt följande:
•

0=Exakt 0 st

•

1=Exakt 1 st

•

Övriga antalsangivelser (2, 4, 5) visar i de flesta fall inte exakt antal, utan ska ses i relation till
övriga antalsangivelser i samma flöde. Om det till exempel för ett flöde är angivet 2 order, 1 lossningstillfälle och 2 fakturor innebär det att det är fler än en order och faktura per lossningstillfälle
och att det ställs ut en faktura per order.
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Tabell 7.1. Sammanställning av flöden som stöds, respektive inte stöds, av ESAP20.
Nr Flöde

Kort beskrivning

Order Lossningstillfällen

Leve- Fakrans- tura
avisering

Stöds Kommentar
av
ESAP
20

1

Grossist- Leverantör levererar artiklar enligt en 1
flöde
(1) order vid ett (1) lossningstillfälle till
köparens lager. En (1) leveransavisering åtföljs av en (1) faktura.

1

1

1

JA

2

Grossist- Leverantör levererar artiklar enligt 2
flöde
Förhandsorder kompletterad med en
ordinarie order. Levererade artiklar
avseende fler än en order aviseras
med en (1) leveransavisering och faktureras med en (1) faktura.

1

1

1

NEJ

3

Grossist- Leverantör levererar artiklar från olika 1
flöde
lager till köparens lager enligt en (1)
order. Innebär fler än ett lossningstillfälle (fler än en bil). En leveransavisering utformas för varje lastad bil
(lossningstillfälle). En faktura utformas för varje lossningstillfälle.

2

2

2

JA

4

Grossist- Leverantör levererar artiklar från olika 1
flöde
lager enligt en (1) order till köparens
lager. Innebär fler än ett lossningstillfälle (fler än en bil). En leveransavisering utformas för varje lastad bil
(lossningstillfälle) men endast en faktura utformas.

2

2

1

NEJ

Varje lossningstillfälle
ska åtföljas av en separat faktura. Flödet
stöds ej av ESAP 20
p.g.a. att referens till
fler än en leveransavisering i en faktura
ger utökad komplexitet.

5

Grossist- Leverantör levererar artiklar enligt en 1
flöde
(1) order till köparens lager men uppdelat i fler än ett lossningstillfälle som
innebär olika leveransdatum. En leveransavisering utformas för varje lastad bil (lossningstillfälle) och separata
fakturor utformas för varje lossningstillfälle.

2

2

2

JA

Kräver särskilt avtal
mellan affärsparterna.
Användning av orderbekräftelse med ändring rekommenderas.

6

Grossist- Leverantör levererar artiklar avseen- 2
flöde/Bu- de fler än en order som lastats på
tiksflöde samma lastbärare för att optimera
transportutrymme.
Artiklarna aviseras med en och samma leveransavisering men faktureras
med separata fakturor.

1

1

2

JA

Kräver särskilt avtal
mellan affärsparterna.

7

WMIflöde

1

1

1

JA

2018-06-11

Kontinuerliga leveranser baserat på 0
avtal i stället för en order (t.ex. bröd).

Avisering av artiklar
ska ske med separat
leveransavisering för
varje order. Varje order ska faktureras
med separat faktura.
Flödet stöds ej av
ESAP 20 p.g.a. att referens till fler än en order i en leveransavisering och en faktura ger utökad komplexitet.
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Tabell 7.1. Sammanställning av flöden som stöds, respektive inte stöds, av ESAP20.
Nr Flöde

Kort beskrivning

Leve- Fakrans- tura
avisering

Stöds Kommentar
av
ESAP
20

8

WMIflöde

Kontinuerliga leveranser baserat på 0
avtal i stället för en order (t.ex. bröd).
Artiklarna aviseras med en leveransavisering per lossningstillfälle men
faktureras med en enda faktura.

5

5

1

NEJ

Varje lossningstillfälle
ska åtföljas av en separat faktura. Flödet
stöds ej av ESAP 20
p.g.a. att referens till
fler än en leveransavisering i en faktura
ger utökad komplexitet.

9

Butikspackat
via
terminal

Leverantör levererar butikspackade 5
artiklar avseende fler än en order från
en och samma butik som lastats på
samma bil för transport till köparens
lager/terminal för vidare distribution
av köparen till butiken. Artiklarna aviseras med en leveransavisering per
order och separata fakturor ställs ut
för varje order.

1

5

5

JA

Det krävs särskilt avtal
mellan affärsparterna
för distribution av butikspackade
artiklar
via terminal till butik.

10 Butikspackat
via
terminal

Leverantör levererar butikspackade 5
artiklar avseende fler än en order från
en och samma butik som lastats på
samma bil för transport till köparens
lager/terminal för vidare distribution
av köparen till butiken. Artiklarna aviseras med en leveransavisering per
order men faktureras med en enda
faktura.

1

5

1

NEJ

Varje lossningstillfälle
ska åtföljas av en separat faktura. Flödet
stöds ej av ESAP 20
p.g.a. att referens till
fler än en leveransavisering i en faktura
ger utökad komplexitet.

11 Butikspackat
via
terminal

Leverantör levererar butikspackade 5
artiklar avseende fler än en order från
en och samma butik som lastats på
samma bil för transport till köparens
lager/terminal för vidare distribution
av köparen till butiken. För att optimera transportutrymme lastar leverantören de beställda artiklarna som härrör
från fler än en order på samma lastbärare (logistisk enhet). Artiklarna som
härrör från fler än en order aviseras
med en enda leveransavisering. Separata fakturor ställs ut för varje order.

1

1

5

JA

Det krävs särskilt avtal
mellan affärsparterna
för distribution av butikspackade
artiklar
via terminal till butik.
Det krävs även särskilt avtal om att avisera artiklar som härrör
från fler än en order i
en och samma leveransavisering.

12 Butikspackat
direkt till
butik

Leverantör levererar butikspackade 1
artiklar enligt en (1) order direkt till butik. En (1) leveransavisering åtföljs av
en (1) faktura.

1

1

1

JA

Det krävs särskilt avtal
mellan affärsparterna
för distribution av butikspackade artiklar direkt till butik.
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Tabell 7.1. Sammanställning av flöden som stöds, respektive inte stöds, av ESAP20.
Nr Flöde

Kort beskrivning

13 AOB
Butik

Automatgenererad order skickas från 4
butik direkt till leverantör som levererar direkt till butik. Artiklar som härrör
från fyra order levereras vid två lossningstillfällen men aviseras med en
(1) leveransavisering och faktureras
med en (1) faktura.

14 AOB
Butik

15 AOB
Butik

2018-06-11

Order Lossningstillfällen

Leve- Fakrans- tura
avisering

Stöds Kommentar
av
ESAP
20

2

1

1

NEJ

Varje lossningstillfälle
ska åtföljas av en separat leveransavisering och en separat
faktura. Flödet stöds
ej av ESAP 20 p.g.a.
att referens till fler än
en order i en leveransavisering och en faktura ger utökad komplexitet.

Automatgenererad order skickas från 4
butik direkt till leverantör som levererar direkt till butik.
Artiklar som härrör från flera order levereras vid fler än ett lossningstillfälle.
För att optimera transportutrymme
lastar leverantören de beställda artiklar som härrör från fler än en order på
samma lastbärare (logistisk enhet) för
transport direkt till butiken. Artiklarna
som levereras vid samma lossningstillfälle och som härrör från fler än en
order aviseras med en och samma leveransavisering. Separata fakturor
ställs ut för varje order.

2

2

4

JA

Det krävs särskilt avtal
mellan affärsparterna
för distribution av butikspackade artiklar direkt till butik. Det krävs
även särskilt avtal om
att avisera artiklar
som härrör från fler än
en order i en och samma leveransavisering.

Automatgenererad order skickas från 4
butik direkt till leverantör som levererar direkt till butik. Artiklar som härrör
från flera order levereras vid fler än ett
lossningstillfälle.
Artiklar levereras vid olika lossningstillfälle men aviseras med en och samma
leveransavisering.
Separata
fakturor ställs ut för varje order.

2

1

4

NEJ

Varje lossningstillfälle
ska åtföljas av en separat leveransavisering
och
separat
faktura.
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7.2 Detaljerad beskrivning av Leverera beställda artiklar

Figur 7.2. Leverera beställda artiklar

Kapitlet är indelat i följande delar:
•

7.2.1 Förbereda leverans av beställda artiklar beskriver hur leverantören förbereder artiklar inför
transport till köparen.

•

7.2.2 Avisera leverans av beställda artiklar beskriver hur leverantören sänder en leveransavisering till köparen för att informera om vad som kommer att levereras.

•

7.2.3 Transportera beställda artiklar beskriver hur artiklarna transporteras till mottagaren.

•

7.2.4 Genomföra godsmottagning beskriver hur mottagaren tar emot artiklarna och gör mottagningskontroll.

7.2.1 Förbereda leverans av beställda artiklar
Leverantören sammanställer de artiklar som ska levereras till köparen vid ett leveranstillfälle. Samtidigt
samlas den information som ska ingå i leveransaviseringen och fakturan in.
Att förbereda leverans av beställda artiklar kan ske enligt två olika alternativ, beroende på om kvantiteten för en beställd artikel är så stor att leverantören kan leverera en hel pall eller om förpackningar av
en artikel måste lastas på en annan lastbärare.
I beskrivningen nedan används uttrycken “logistisk enhet” och “transportenhet” för att beskriva de
enheter som hanteras i processen, beroende på var i processen enheterna befinner sig. En logistisk
enhet består av artiklar som lastats på en lastbärare. När den logistiska enheten är iordningställd och
redo för en transportetikett övergår den till att kallas transportenhet. Den fortsätter sedan att kallas
transportenhet under transporten och vid godsmottagningen.

7.2.1.1 Alternativ 1 - Den logistiska enheten består av en hel pall
Detta alternativ gäller när köparen har beställt så stora volymer att leverantören kan leverera hela pallar
direkt från lagret. Denna typ av pall kan vara antingen sortren eller en så kallad exponeringspall.
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Figur 7.3. Leverantörens steg för att förbereda leverans av beställda artiklar, när leveransen består av helpallar
som plockas direkt från lagret.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Steg 1: Plocka fram pall ur lager
Den färdiga pallen plockas fram ur lagret. Den färdiga pallen motsvarar artikelinformationens grundkonfiguration på pallnivå.
Varje pall är en logistisk enhet och informationen om denna registreras i internt system för att också
återges i leveransaviseringen. Informationen används även som underlag för faktura.
Om det vid plockningen visar sig att det finns en brist av en artikel i lager, kan den avvikelsen rapporteras i leveransaviseringen.
Om det vid plockningen visar sig att leverans av en artikel kan ske enligt den ursprungliga ordern, fast
leverantören tidigare har bekräftat avvikande lagersaldo jämfört med beställd kvantitet för artikeln, kan
även denna avvikelse rapporteras i leveransaviseringen.
Pallens SSCC och eventuell artikel- och spårbarhetsinformation (inneliggande GTIN, batchnummer,
bäst-före-datum) läses av från logistiketikettens streckkod (palletiketten). Informationen ska kopplas till
köparens order. SSCC och spårbarhetsinformationen ska återges i leveransaviseringen. Den inlästa
SSCC ska även användas för att säkerställa att samma SSCC återges på transportetiketten.

Steg 2: Skapa faktureringsunderlag
Underlag för faktureringen utgörs av leverantörens kundorder, med referens till köparens order samt
referens till det skriftliga affärsavtalet (kontraktet) med gällande prislista. Leverantörens kundorder kompletteras med:
1

Leveransuppgifter, såsom datum för genomförd leverans, leveransadress, referens till följesedel
eller leveransavisering, levererade artiklar och levererad kvantitet.

2

Priset avseende levererade artiklar.

3

Avgifter enligt affärsavtal (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift).

4

Rabatter enligt affärsavtal (fakturarabatt).

5

Kunduppgifter enligt köparens order (GLN för köpare, godsmottagare, leveransplats, fakturaadressat med flera).

6

Sammanställning av belopp per levererad artikel.

7

Sammanställning av momsbelopp per momssats.

8

Sammanställning av nettobelopp och momsbelopp som tillsammans utgör det belopp som ska
begäras från köparen att betala.

9

Fakturabelopp och momsbelopp bokförs enligt leverantörens kontoplan (försäljningskonton och
momskonton per momssats samt bokföring på eventuella andra interna konton såsom kostnadsställe, projektnummer och kostnadsbärare). Informationen behövs för att ställa ut fakturan och
hanteras endast internt av leverantören.

Steg 3: Skapa transportetikett
När den logistiska enheten är iordningställd och redo för en transportetikett benämns enheten transportenhet. Om leverantören har avtalat med köpare eller transportör att transportetikett ska användas, förses de transportenheter som ingår i leveransen med transportetiketter. En transportetikett per
transportenhet sammanställs och skrivs ut och fästs på transportenheterna. Huvudsyftet med transportetiketten är att ge transportören nödvändig information för att transportera transportenheterna till rätt
ställe. En transportetikett ska vara utformad enligt standardiserad transportetikett. För mer information
se http://www.gs1.se/sv/anvand-gs1/Streckkodsmarka-forpackningar/Marka-pallen/Transportetiketten/.
Transportetiketten fästs på kollit enligt följande etikettplaceringsregler:
1

Streckkoderna på etiketten ska sitta minst 400 mm och högst 800 mm från botten.
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2

Etiketten bör sitta så högt som möjligt inom intervallet och ska vid behov ge utrymme för eventuell logistiketikett under transportetikett.

3

Etiketten ska inte sitta närmare kanten än 50 mm.

Om transportenheten har både logistiketikett och transportetikett bör transportetiketten inte innehålla
SSCC. Om det av tekniska skäl är oundvikligt att SSCC även skrivs ut på transportetiketten är det
tvingande att transportetiketten återger samma SSCC som finns på logistiketiketten.
Transportetiketten ska placeras ovanför en befintlig logistiketikett. Transportetiketten får aldrig täcka
någon del av en befintlig logistiketikett.

Steg 4: Kontrollera etiketter
Innan transportenheten släpps iväg för transport ska etiketterna kontrolleras så att de är korrekt placerade, att de innehåller rätt information och att streckkodad information är avläsbar. Följande kontroller
görs:
1

Att informationen på etiketterna är korrekt.

2

Att etikettplaceringsreglerna ovan följts.

3

Att ingen etikett är täckt av plast eller annat förpackningsmaterial.

4

Att varje transportenhet är märkt med endast ett SSCC. Det vill säga att om transportenheten har
både logistiketikett och transportetikett bör transportetiketten inte innehålla SSCC.

Om etiketterna är felaktigt placerade eller innehåller felaktig information måste felen rättas till och ny
etikett skrivas ut för att fästas på transportenheten. Om streckkodad information inte är avläsbar måste
ny etikett med avläsbar streckkod skrivas ut och fästas på transportetiketten.
När etiketterna är rätt placerade och innehåller korrekt information med avläsbar streckkodad information är transportenheterna färdiga att transporteras till mottagaren.

7.2.1.2 Alternativ 2 - Den logistiska enheten består av artiklar som lastats till annan
lastbärare
Detta alternativ gäller när köparen har beställt så få förpackningar av en artikel att leverantören inte kan
leverera sortrena pallar.
En logistisk enhet utformas i detta fall av att förpackningar av en eller flera olika artiklar lastas på en och
samma lastbärare. Det finns olika typer av lastbärare som till exempel pall, rullbur och låda.
När lastbäraren utgörs av en pall kan den lastas på olika sätt. Ett sätt är att utforma en så kallad lavpall
som är en pall som är lastad med ett eller flera lav (varv) med samma artikel. Även flera olika artiklar
kan bilda enskilda lav som staplas på varandra för att bilda en så kallad lavpall. En så kallad blandpall
består av olika artiklar som lastats på en pall, men i detta fall bildar ingen av artiklarna ett helt lav. Det är
viktigt att lasta lastbärarna på ett sätt som möjliggör säker transport och effektiv godsmottagning hos
mottagaren. Observera att det finns rekommendationer inom vissa branscher om hur lastbärare ska
lastas.
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Figur 7.4. Leverantörens steg för att förbereda leverans av beställda artiklar, när förpackningar av en eller flera
artiklar lastas på samma lastbärare.

Steg 1: Plocka artiklar
Leverantören plockar ihop de beställda artiklarna och lägger dem på en lastbärare, det vill säga pall,
rullbur, låda eller annat. Plockning av rätt artiklar kan säkerställas genom att artikels GTIN läses av från
streckkoden på den beställda artikeln.
Vid plockningen av artiklarna läses även eventuell spårbarhetsinformation (batchnummer, bäst-föredatum) in från streckkoden på artikelns förpackning. Spårbarhetsinformationen återges i leveransaviseringen.
Artiklarna som plockats och lastats på en lastbärare bildar en logistisk enhet och informationen om
denna registreras i internt system för att också återges i leveransaviseringen. Informationen används
även som underlag för faktura.
Om det vid plockningen visar sig att det finns en brist av en artikel i lager ska den avvikelsen rapporteras i leveransaviseringen.
Om det vid plockningen visar sig att leverans av en artikel kan ske enligt den ursprungliga ordern, fast
leverantören tidigare har bekräftat avvikande lagersaldo jämfört med beställd kvantitet för artikeln, kan
även denna avvikelse rapporteras i leveransaviseringen.

Steg 2: Tilldela den logistiska enheten ett SSCC
Den logistiska enheten tilldelas ett SSCC.

Steg 3: Skapa logistiketikett
Om den logistiska enheten enligt affärsavtal mellan köpare och leverantör ska förses med en logistiketikett skapas en sådan och fästs på den logistiska enheten.
När en logistisk enhet innehåller olika artiklar ska endast SSCC uppges på logistiketiketten. Det vill
säga, uppgifter som till exempel GTIN, bäst-före-datum, batchnummer eller uppgift om antal inneliggande förpackningar ska inte återges på logistiketiketten i detta fall. Denna information ska istället återges i leveransaviseringen.
Samma etikett kan även användas för att uppge transportinformation såsom adresser och till exempel
transportenhetens vikt och antal ingående transportenheter för en sändning. Om den logistiska enheten utgörs av artiklar som beställts av butik och som ska distribueras till butiken via grossistlager/terminal kan etiketten förses med butikens GLN (slutdestination) i streckkodad form för att effektivisera
distributionsprocessen. Detta förutsätter att leverantören har avtal med köpare eller transportör om att
uppge transportinriktade uppgifter på etiketten.
När den logistiska enheten är iordningställd och redo för en transportetikett benämns enheten transportenhet.

Steg 4: Skapa faktureringsunderlag
Se avsnittet Skapa faktureringsunderlag i Alternativ 1 ovan.

Steg 5: Skapa transportetikett
Se avsnittet Skapa transportetikett i Alternativ 1 ovan.
Beroende på hur logistiksystem och transportsystem interagerar hos leverantören kan logistisk information tillsammans med transportinformation återges på en och samma etikett i vilken SSCC har uppgivits. Se Skapa logistiketikett.

Steg 6. Kontrollera etiketter
Se avsnittet Kontrollera etiketter i Alternativ 1 ovan.

7.2.2 Avisera leverans av beställda artiklar
När leverantören har utformat logistiska enheter av de artiklar som ska levereras (se föregående kapitel) sänder leverantören en leveransavisering för att informera köparen om den förestående leveran-
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sen. Leveransaviseringen visar vilka logistiska enheter som kommer att levereras vid detta
leveranstillfälle och vilka artiklar varje logistisk enhet innehåller.
Bilden nedan visar de steg som respektive part bör utföra innan affärsdokumentet Leveransavisering
sänds och efter att det har tagits emot.

Figur 7.5. Köparens och leverantörens steg vid utbyte av leveransavisering.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Skapa leveransavisering
När de logistiska enheterna är klara att transporteras ska en leveransavisering sändas till köparen/
godsmottagaren. Leveransaviseringen ger information om vilka artiklar som ingår i vilken logistisk
enhet och vad som kommer att faktureras. Leveransaviseringen innehåller även spårbarhetsinformation.
Affärsdokumentspecifikation Leveransavisering visar vilken information som ska ingå i leveransaviseringen, se kapitel 7.3 Affärsdokument för en översikt.
Observera att:
1

En leveransavisering ska spegla exakt de artiklar som kommer att levereras. Därför får inte leveransaviseringen skapas innan de logistiska enheterna står färdiga för transport.

2

Alla logistiska enheter som tillhör en och samma order och som ska transporteras från en och
samma adress till en och samma leveransplats vid ett och samma lossningstillfälle ska specificeras i en och samma leveransavisering.

3

Om en order resulterar i att artiklar delas upp i fler än en leverans som ska transporteras olika
dagar ska en leveransavisering sändas för varje leverans. Observera att parterna måste ha kommit överens i affärsavtalet om att artiklar i en och samma order får delas för att levereras olika
dagar.

4

För optimering av transportutrymme kan artiklar från fler än en order från samma köpare lastas
på samma lastbärare. Vid sådant tillfälle kan dessa artiklar aviseras med en och samma leveransavisering. Referens till respektive order och orderrad anges på radnivå i leveransaviseringen. Observera att parterna måste ha kommit överens i affärsavtalet om att artiklar från fler än
en order får aviseras med användning av en och samma leveransavisering. Separata fakturor
ska ställas ut för de artiklar som aviserats i en och samma leveransavisering. Det vill säga en
separat faktura ska ställas ut för de levererade artiklarna som härrör från en och samma order.

5

Om en oförutsedd brist i lager upptäcks vid plockningen av en artikel kan avvikelsen rapporteras
i leveransaviseringen.

6

Om det vid plockningen upptäcks att leverans av en artikel kan ske enligt den ursprungliga
ordern, fast leverantören tidigare har bekräftat avvikande lagersaldo jämfört med beställd kvantitet för artikeln, kan avvikelsen rapporteras i leveransaviseringen.
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Leverantörens steg 2: Validera innehållet i leveransaviseringen
Följande valideringar av leveransaviseringens innehåll bör utföras innan den sänds iväg:
1

Att leveransaviseringsnumret inte tidigare har använts av leverantören, det vill säga att inga
dubbletter existerar hos köparen. För att säkerställa att inga dubbletter skapas kan leverantören
använda sig av GS1-dokumentidentitet (GDTI) som identitet för leveransaviseringen.

2

Att angivet leveransaviseringsdatum är rimligt.

3

Att uppgift (GLN) om Leverantör, Köpare samt eventuella övriga partsroller som anges i leveransaviseringens huvud är desamma som i motsvarande order eller enligt avtalade partsroller vid
kontinuerliga leveranser baserat på avtal.

4

Att leveransaviseringen har referens till köparens order. Gäller ej vid kontinuerliga leveranser
som baseras på avtal i stället för en order.

5

Att referens till respektive order och orderrad anges på radnivå i leveransaviseringen om artiklar
från fler än en order från samma köpare lastats på samma lastbärare.

Leverantörens steg 3: Sända leveransavisering
Leverantören sänder leveransaviseringen till köparen.

Köparens steg 1: Ta emot leveransavisering
Köparen tar emot leveransaviseringen.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Köparens steg 2: Validera innehållet i leveransaviseringen
Efter att leveransaviseringen har tagits emot i köparens system bör meddelandet valideras. Valideringspunkterna är samma som för leverantören, se Leverantörens steg 2: Validera innehållet i leveransaviseringen ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 3: Komplettera orderinformation med information från
leveransaviseringen
Informationen i leveransaviseringen ska användas vid avstämning vid inleverans av artiklarna.
Kontrollen mot den kommande fakturan förbereds också med hjälp av leveransaviseringen.
Följande kompletteringar utförs:
1

Att orderinformationen i köparens system uppdateras med uppgifterna i leveransaviseringen i
händelse av oförutsedd brist i lager som upptäckts av leverantören vid plockningen av en artikel
vilket kan medföra antingen att en ersättningsartikel levereras eller att artikeln rapporteras som
avvikande (levereras ej). Observera att parterna måste ha kommit överens i affärsavtalet om att
artiklar kan ersättas med annan artikel.

2

Att orderinformationen i köparens system uppdateras med uppgifterna i leveransaviseringen om
en artikel rapporteras som överlevererad. Överleverans kan inträffa om det vid plockningen upptäcks att leverans av en artikel kan ske enligt den ursprungliga ordern, fast leverantören tidigare
har bekräftat avvikande lagersaldo jämfört med beställd kvantitet för artikeln. Observera att parterna måste ha kommit överens i affärsavtalet om överleverans får ske.

3

För variabelmåttvaror, till exempel viktvaror, kan avsänd kvantitet skilja sig från beställd kvantitet.
I sådana fall ska köparens system kompletteras med uppgifter om avsänd kvantitet. Den
avsända kvantiteten, som anges i leveransaviseringen och som automatiskt uppdateras i köparens inköpssystem, möjliggör automatiserad avstämning av fakturan.

När kompletteringen är slutförd är orderinformationen redo för avstämning mot fakturan.

2018-06-11

© Copyright GS1 Sweden

Du får inte fritt kopiera och sprida innehållet i denna handbok utan skriftligt medgivande från GS1 Sweden.

54(86)

Processbeskrivning för ESAP 20.1
Kapitel 7. Leverera beställda artiklar

Köparens steg 4: Planera för inleverans
I och med att leveransaviseringen anländer före ankomsten av transportenheterna kan godsmottagning
och inleverans av artiklarna planeras i god tid. Detta görs med hjälp av information ur artikelinformationen. Det kan röra sig om huruvida artiklarna ska förvaras på frys-, kyl- eller torrplats, etc.

7.2.3 Transportera beställda artiklar
När de beställda artiklarna har sammanställts till transportenheter och leveransaviseringen har sänts till
köparen (se föregående kapitel) ska transportenheterna transporteras till köparen.
Bilden nedan visar leverantörens och transportörens steg för att transportera transportenheterna till
köparen.

Figur 7.6. Leverantörens och transportörens steg vid transport av beställda artiklar.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Skapa transportdokument
Leverantören skapar ett transportdokument. Transportdokumentet används av transportören vid kvittering när gods överlämnats till någon av parterna i en transportkedja. Dokumentet visar antal transportenheter som transportören ska transportera för leverantörens räkning, samt adressen dit
transportenheterna ska levereras.

Leverantörens steg 2: Överlämna transportenheter
Leverantören lämnar över transportenheterna samt transportdokument till transportören.

Transportörens steg 1: Ta emot transportenheter
Transportören tar emot transportenheterna och tar därmed över ansvaret för dem.
Transportören kan vara en extern transportör som har anlitats av leverantören eller köparen. Alternativt
kan leverantören eller köparen själv ta hand om transporten (det vill säga ikläda sig rollen som transportör). Köpare och leverantör har avtalat om var ansvarsövergången mellan parterna sker och därmed
vem som har ansvar för transportenheterna under transporten. Om extern transportör anlitas regleras
ansvarsövergången mellan transportköpare och transportör i ett avtal dem emellan.

Transportörens steg 2: Genomföra transport
Transportören transporterar transportenheterna till angiven leveransadress.

7.2.4 Genomföra godsmottagning
När transportören har transporterat transportenheterna till leveransadressen (se föregående kapitel) tar
godsmottagaren emot dem.
Bilden nedan visar transportörens och köparens steg vid godsmottagningen.
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Figur 7.7. Transportörens och köparens steg vid godsmottagning.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Transportörens steg 1: Överlämna transportenheter
Transportören lämnar över transportenheterna till godsmottagaren.

Köparens steg 1: Ta emot transportenheter
Godsmottagaren tar emot transportenheterna. En första kontroll utförs enligt följande:
1

Att mottagna transportenheter är rätt adresserade.

2

Att antalet transportenheter överensstämmer med transportdokument.

3

Att mottagna transportenheter är oskadade.

Den ansvarsfördelning för transporten som leverantör och köpare har kommit överens om styr mot vem
köparen ska ställa eventuella reklamationer.

Köparens steg 2: Kvittera transportdokument
Om transportenheterna är OK enligt mottagningskontrollen kvitterar godsmottagaren transportdokumentet som mottagningsbevis för transportörens egen kontroll. Det innebär att ansvaret för transportenheterna övergått till köparen.
Om mottagningskontrollen visar något fel, till exempel att en eller flera transportenheter är skadade,
eller att en eller flera transportenheter saknas, kvitterar godsmottagaren transportdokumentet som mottagningsbevis, men kompletterar transportdokumentet med information om vad som är fel.
Mottagningen av transportenheterna innebär inte att köparen därigenom har accepterat kvaliteten på
de artiklar som ingår i transportenheterna. Mottagna artiklars kvalitet kan kontrolleras senare.

Köparens steg 3: Läsa av SSCC från transportenhetens etikett
Det streckkodade SSCC-numret på transportenhetens etikett läses av med streckkodsläsare som har
koppling till affärssystemet. Med hjälp av SSCC som ”nyckel” kopplas den avlästa transportenheten
ihop med rätt leveransavisering. Leveransaviseringen visar information om innehållet i transportenheten.
Information om de mottagna transportenheterna hämtas från leveransaviseringen för att registreras i:
•

Lagersystem

•

System för spårbarhet

•

Ekonomisystem för fakturakontroll

När transportenheten är inlevererad och registrerad i lagersystemet övergår den till att kallas logistisk
enhet.

Köparens steg 4: Kontrollera mottagna artiklar mot leveransavisering
Med leveransaviseringen som underlag kontrollerar godsmottagaren att rätt artiklar och kvantiteter
levererats.
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Om ankomstkontrollen inte visar några avvikelser avrapporterar godsmottagaren i systemet att artiklarna tagits emot.
Om ankomstkontrollen visar avvikelse mellan vad som aviserats och vad som levererats noteras avvikelserna för att användas vid fakturakontrollen och för felrapportering till leverantör. Avvikelserapporten
används även som avstämningsunderlag för kreditfaktura. Köparen ska även kontakta leverantören för
att informera om avvikelserna. Parterna måste komma överens om hur avvikelserna ska hanteras i faktura och kreditfaktura.

7.3 Affärsdokument
Kapitlet ger en överblick över vilken information som ingår i leveransaviseringen.
Med en leveransavisering informerar leverantören köparen om vilka artiklar som ingår i vilken transportenhet/logistisk enhet. Informationen i leveransaviseringen, tillsammans med noteringar från godsmottagningen, kan användas vid fakturakontrollen.

Figur 7.8. Översikt över innehållet i affärsdokumentet Leveransavisering.

Leveransaviseringshuvud
Huvudet innehåller information som identifierar affärsdokumentet, de inblandade parterna, datum och
referenser.

Logistisk information
För varje transportenhet, det vill säga för varje logistisk enhet, anges logistisk information, till exempel
den logistiska enhetens identitet (SSCC) och vikt samt dess lastbärartyp.

Leveransaviseringsrad
En leveransaviseringsrad förekommer för varje artikel i den logistiska enheten. Raden innehåller information om artikeln, såsom artikelidentitet (GTIN), batchnummer, bäst-före-datum, avsänd kvantitet eller
mängd, samt referenser, till exempel till order.

Kontrolltotal
Kontrolltotal innehåller kontrolluppgifter för leveransaviseringen.
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Affärsdokumentspecifikation för Leveransavisering
Affärsdokumentspecifikationen för Leveransavisering finns på http://www.gs1.se/globalassets/esap/
esap20/version1.7/ads_200105_se170.pdf.
De fullständiga specifikationerna för ESAP 20.1 finns på www.gs1.se/esap20spec.
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8 Begära betalning

Leverantören sänder en faktura till köparen för att begära betalning för levererade artiklar. En artikel
kan vara en fysisk vara eller en tjänst. Med fakturan överförs den information som behövs för att reglera
den uppkomna skulden, samt förbereda för den ekonomiska redovisningen.

8.1 Samverkansprocessen i korthet

Figur 8.1. Samverkansprocessen Begära betalning.

1

Leverantören sammanställer fakturan och sänder den till köparen.

2

Köparen tar emot fakturan och behandlar den för att förbereda för betalning.

3

Köparen godkänner betalningen.

8.1.1 Initialvillkor
För att samverkansprocessen ska fungera på bästa sätt, måste följande villkor vara uppfyllda innan
samverkansprocessen startar:
1

Affärsavtal finns upprättat mellan köpare och leverantör.

2

Avtalsvillkor gällande artiklar, priser och partinformation har synkroniserats mellan köparens och
leverantörens affärssystem.

3

Leverantören har färdigställt godset för transport samt tillhörande leveransavisering.

8.1.2 Avslutsvillkor
Processen avslutas när ett av följande villkor är uppfyllt:
1

Fakturan är godkänd för betalning. Köpare och säljare avvaktar betalning. Eller

2

Fakturan är klar för kreditering. Köpare avvaktar kreditfaktura.

8.1.3 En faktura per lossningstillfälle
Vid ett lossningstillfälle lastas transportenheterna från en (1) bil av hos en (1) godsmottagare.
En faktura ska ställas ut för de artiklar som har levererats vid ett och samma lossningstillfälle och som
härrör från samma order.
Parterna kan komma överens i affärsavtalet att leverantören får leverera artiklar från en order vid flera
olika datum. När artiklar från en och samma order levereras vid flera olika leveransdatum ska en faktura utformas för varje lossningstillfälle (leveransdatum). Observera att orderbekräftelse med ändringar
alltid ska ha sänts till köparen.

8.2 Detaljerad beskrivning av Begära betalning
Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra innan affärsdokumentet Faktura sänds och efter att
det har tagits emot.
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Figur 8.2. Köparens och leverantörens steg vid utbyte av faktura.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Skapa faktura
Leverantören börjar skapa fakturan när det villkor för att sända fakturan, som parterna har kommit överens om, är uppfyllt. Leverantören skapar fakturan utgående från faktureringsunderlaget, som sammanställdes i samband med att leveransen förbereddes. Affärsdokumentspecifikation Faktura visar vilken
information som ska ingå i affärsdokumentet, se kapitel 8.3 Affärsdokument för en översikt.

Leverantörens steg 2: Validera innehållet i fakturan
Följande valideringar av fakturans innehåll bör utföras innan den sänds iväg:
Valideringspunkter för FAKTURAHUVUD:
1

Att fakturanumret (T0060 Fakturanummer) inte tidigare har använts av leverantören, det vill
säga att inga dubbletter existerar hos köparen. För att säkerställa att inga fakturadubbletter skapas kan leverantören använda sig av GS1-dokumentidentitet (GDTI) som identitet för fakturan.

2

Att dokumentet är identifierat som en faktura (T0061 Fakturatyp = 380).

3

Att datumet när fakturan utfärdades (T0062 Fakturadatum) finns angivet och enligt överenskomna villkor.

4

Att fakturans förfallodatum (T0067 Förfallodatum) finns angivet och är rimligt med avseende på
betalningsvillkoren.

5

Att leveransdatumet (T0176 Faktiskt leveransdatum) finns angivet om datumet används som
underlag för prissättning.

6

Att avsändningsdatumet (T0127 Avsändningsdatum) finns angivet.

7

Att ett motiv för att moms inte debiterats finns angivet (T0290 Motiv för att moms inte debiteras kod) när omvänd skattskyldighet gäller eller då fakturan ställs ut till en fakturamottagare i ett
annat land inom EU då dess momsregler gäller.

8

Att en referens till det skriftliga avtalet (T0007 Referens till kontrakt) finns angiven.

9

Att en referens till prislista (T0006 Referens till prislista) finns angiven om fler än en prislista
används för samma affärsavtal.
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10 Att en referens till köparens order (T3316 Referens till order) finns angiven när leveransen har
genomförts baserat på en order (det vill säga, för alla fall förutom vid kontinuerliga leveranser
baserat på avtal, som till exempel direktleverans av bröd till butik).
11 Att en referens till leveransavisering (T0090 Referens till leveransavisering) finns angiven om
en elektronisk leveransavisering har använts.
12 Att en referens till följesedel (T0063 Referens till följesedel) finns angiven om en referens till
leveransavisering inte har angivits.
13 Att identiteten (GLN) för leverantören, köparen samt eventuella övriga partsroller som anges i
fakturan stämmer överens med de i ordern. (T0009 Leverantörens identitet GLN, T0065 Fakturautfärdarens identitet GLN, T0008 Köparens identitet GLN, T0240 Fakturaadressatens
identitet GLN, T0066 Betalningsmottagarens identitet GLN, T0085 Fakturamottagarens
identitet GLN, T0036 Godsmottagarens identitet GLN, T0037 Leveransplatsens identitet,
GLN).
14 Att leverantörens momsredovisningsnummer (T0064 Leverantörens momsredovisningsnummer) finns angivet.
15 Att köparens momsredovisningsnummer (T0099 Köparens momsredovisningsnummer) finns
angivet när omvänd skattskyldighet gäller eller då fakturan ställs ut till en fakturamottagare i ett
annat land inom EU då dess momsregler gäller.
16 Att uppgift om godkännande för F-skatt finns angiven (T5031 Referens till beslut om F-skatt
kod) om leverantören är ett registrerat företag i Sverige och fakturan rör fakturering av tjänst.
17 Att T0204 Valuta kod finns angiven.
18 Att T0283 Valutaomräkningskurs och T0286 Redovisningsvaluta kod finns angivna om bokföringsvalutan är annan valuta än fakturans valuta.
19 Att ett eventuellt provisionsbelopp (T4152 Provisionsbelopp) = T4153 Underlag för provisionsberäkning belopp x T4151 Provision som procentsats, enligt avtal om försäljningsprovision.
20 Att ett skatteberäkningsunderlag (T0197 Skattekategori kod och T0195 Skattesats) finns angivet om försäljningsprovision finns angiven.
21 Att eventuell fakturarabatt (T2201 Fakturarabattbelopp) är enligt affärsavtal.
22 Att rabattsatsen för fakturarabatten (T2010 Rabattsats) är angiven om beräkningsgrunden för
fakturarabatten utgörs av en rabattsats.
23 Att ett skatteberäkningsunderlag (T0197 Skattekategori kod och T0195 Skattesats) finns angivet om en fakturarabatt finns angiven.
24 Att eventuellt avdrag för godshämtning (T3412 Avdrag för godshämtning som ett belopp) är
enligt affärsavtal.
25 Att ett skatteberäkningsunderlag (T0197 Skattekategori kod och T0195 Skattesats) finns angivet om ett avdrag för godshämtning finns angivet.
26 Att eventuell fraktavgift (T0091 Fraktavgift) är enligt affärsavtal.
27 Att eventuell expeditionsavgift (T3323 Expeditionsavgift) är enligt affärsavtal.
28 Att eventuell emballeringsavgift (T3419 Emballeringsavgift) är enligt affärsavtal.
29 Att ett skatteberäkningsunderlag (T0197 Skattekategori kod och T0195 Skattesats) finns angivet om en fraktavgift, expeditionsavgift eller emballeringsavgift finns angiven.
Valideringspunkter för FAKTURARAD:
30 Att ett radnummer (T0051 Radnummer) finns angivet och är större än radnumret för föregående
fakturarad.
31 Att radbeloppet (T0071 Radbelopp) är lika med produkten av fakturerad kvantitet (T0069 Fakturerad kvantitet) och fakturerat pris (ett av T0029 Kontraktspris, T0203 Aktuellt pris, T3288
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Kontraktspris tillfälligt rabatterat, T0182 Listpris rabatterat, T0238 Aktuellt listpris rabatterat, T3424 Tilläggspris och T4159 Försäljningspris till konsument).
32 Att referens till köparens orderrad (T3322 Referens till orderrad) finns angiven.
33 Att referens till köparens order (T3316 Referens till order) finns angiven och är samma för alla
fakturarader.
34 Att ett motiv finns angivet när moms inte debiterats artikeln och inget motiv är angivet i fakturahuvudet (T0290 Motiv för att moms inte debiteras kod eller T0278 Motiv för att moms inte
debiteras).
35 Att GTIN för den fakturerade artikeln (T0154 Artikelns identitet GTIN) överensstämmer med
GTIN för den levererade artikeln.
36 Att ett eventuellt leverantörsartikelnummer (T0172 Leverantörens artikelnummer) överensstämmer med leverantörsartikelnumret för den aviserade artikeln.
37 Att ett utgåvenummer (T4160 Utgåvenummer) finns angivet om artikeln som faktureras finns i
olika utgåvor.
38 Att kvantiteten och måttenheten för den fakturerade artikeln (T0069 Fakturerad kvantitet,
T0055 Måttenhet för kvantitet kod) överensstämmer med kvantiteten och måttenheten för den
levererade artikeln.
39 Att levererad kvantitet (T0070 Levererad kvantitet) finns angiven, och överensstämmer med
beställd kvantitet enligt order och avsänd kvantitet som aviserats i leveransaviseringen, om den
fakturerade artikeln är en variabelmåttvara som har beställts per styck.
40 Att ett fakturerat pris finns angivet för artikeln och att det överensstämmer med det avtalade priset som överförts i prislistan. Priset kan vara ett av T0029 Kontraktspris, T0203 Aktuellt pris,
T3288 Kontraktspris tillfälligt rabatterat, T0182 Listpris rabatterat, T0238 Aktuellt listpris
rabatterat, T4159 Försäljningspris till konsument.
Valideringspunkter för FAKTURASAMMANSTÄLLNING:
41 Att alla belopp i SAMMANSTÄLLNING FAKTURABELOPP är korrekt framräknade:
-

Att T0073 Radsumma = Summan av alla T0071 Radbelopp.

-

Att T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp = T0091 Fraktavgift + T3323 Expeditionsavgift T3412 Avdrag för godshämtning som ett belopp - T2201 Fakturarabattbelopp -T4152
Provisionsbelopp.

-

Att T0075 Totalt momsbelopp = Summan av alla T2022 Momsbelopp.

-

Att T0072 Belopp att betala = T0073 Radsumma + T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp +
T0075 Totalt momsbelopp.

-

Att T0074 Totalt momspliktigt belopp = Summan av alla T0180 Skattepliktigt belopp.

42 Att alla belopp i SAMMANSTÄLLNING, MOMS är korrekt framräknade:
-

Att T0180 Skattepliktigt belopp för en specifik skattesats (T0195 Skattesats) och skattekategori (T0197 Skattekategori) = Summan av T0071 Radbelopp för samma specifika skattesats och skattekategori + T0091 Fraktavgift för samma specifika skattesats och
skattekategori + T3323 Expeditionsavgift för samma specifika skattesats och skattekategori +T3419 Emballeringsavgift för samma specifika skattesats och skattekategori - T2201
Fakturarabattbelopp för samma specifika skattesats och skattekategori - T3412 Avdrag för
godshämtning som ett belopp för samma specifika skattesats och skattekategori - T4152
Provisionsbelopp för samma specifika skattesats och skattekategori.

-

Att T2022 Momsbelopp för en specifik skattekategori = T0180 Skattepliktigt belopp för
samma specifika skattekategori x T0195 Skattesats för samma specifika skattekategori.

43 Om redovisningsvalutan (T0286 Redovisningsvaluta kod) är annan valuta än fakturans valuta
(T0204 Valuta kod):
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-

Att momsbeloppet i redovisningsvalutan (T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan) finns
angivet i SAMMANSTÄLLNING, MOMS.

-

Att momsbeloppet i redovisningsvalutan (T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan) motsvarar beloppet i T2022 Momsbelopp efter valutaomräkning med användning av termerna i
klassen VALUTAINFORMATION.

Leverantörens steg 3: Arkivera faktura
Fakturan är en del av räkenskapsinformationen. Arkivering av räkenskapsinformation måste ske på ett
sätt som motsvarar kraven enligt mervärdesskattelagen, bokföringslagen och god redovisningssed
enligt bokföringsnämndens vägledningar och allmänna råd. Läs mer om vilka krav som gäller i Appendix 3 Arkivering och åtkomst av faktura.

Leverantörens steg 4: Skapa bokföringsunderlag
Leverantören skapar bokföringsunderlag för fakturan. Fakturan registreras i kundreskontra för bevakning att betalning kommer i rätt tid.

Leverantörens steg 5: Sända faktura
Leverantören sänder fakturan till köparen eller angiven fakturamottagare.

Köparens steg: 1 Ta emot faktura
Köparen/Fakturamottagaren tar emot fakturan.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Köparens steg 2: Ankomstregistrera/ankomstbokföra faktura
Efter att fakturan har tagits emot i köparens system ska fakturan kompletteras med ett internt verifikationsnummer samt ankomstdatum. Alternativt kan fakturan ankomstbokföras redan i detta skede.

Köparens steg 3: Validera innehållet i fakturan
Efter ankomstregistreringen ska innehållet i fakturan valideras. Valideringspunkterna är samma som för
leverantören, se Leverantörens steg 2: Validera innehållet i fakturan ovan, förutom punkt 5 och 36, som
istället ersätts med följande punkter:
•

Punkt 5. Att leveransdatumet (T0176 Faktiskt leveransdatum) finns angivet och att det stämmer överens med datumet för godsmottagning om datumet används som underlag för prissättning.

•

Punkt 36. Att ett eventuellt leverantörsartikelnummer (T0172 Leverantörens artikelnummer)
överensstämmer med leverantörsartikelnumret för den aviserade och mottagna artikeln.

Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 4: Komplettera med övrig räkenskapsinformation
Av revisionella skäl kompletteras fakturan med övrig räkenskapsinformation.Vid vissa tillfällen finns det
krav på att en faktura måste kunna visas i ett läsbart och förståeligt skick, till exempel när skattemyndigheten genomför en skatterevision. Därför måste kodad information i fakturan kompletteras med klartext, enligt följande:
1

Syntaxens koder och kvalificerare översätts till ledtexter på den läsbara fakturan.

2

Koder som hämtats ur kodlistor översätts till klartext. Till exempel kan MTR översättas till meter.

3

Information som har överförts i kodad form, exempelvis GLN och GTIN, ska kompletteras med
klartexten som hör till koden. Till exempel ska namn och adress för varje GLN i fakturan läggas
till i klartext. På samma sätt ska även namnet för varje fakturerad artikel (GTIN) läggas till i klartext.
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Köparens steg 5: Godkänna verifikation
Nästa steg för köparen är att godkänna fakturaverifikationen. Det görs oavsett resultatet från valideringen, det vill säga oavsett om valideringen visade på fel i fakturan eller inte. Godkännande kan ske
automatiskt eller genom manuell attest.

Köparens steg 6: Slutbokföra faktura
När fakturan har godkänts ska köparen slutbokföra fakturan.
Om valideringen av fakturan visade att köparen kan godta fakturan kan köparen gå vidare med betalningen av fakturan, se nästa kapitel Betala faktura.
Om valideringen av fakturan visade på fel som köparen inte kan godta, slutbokförs i stället fakturan på
bevakningskonto i avvaktan på kreditnota. Dessutom sätts fakturan på bevakning för kreditering. Detta
kan ske manuellt eller automatiskt. Läs om krediteringsprocessen i kapitlet Reglera betalning.

Köparens steg 7: Arkivera faktura
Fakturan är en del av räkenskapsinformationen. Arkivering av räkenskapsinformation måste ske på ett
sätt som motsvarar kraven enligt mervärdesskattelagen, bokföringslagen och god redovisningssed
enligt bokföringsnämndens vägledningar och allmänna råd. Läs mer om vilka krav som gäller i Appendix 3 Arkivering och åtkomst av faktura.

8.3 Affärsdokument
Kapitlet ger en överblick över vilken information som ingår i fakturan.
Fakturan sänds från leverantören till köparen.
En faktura ska ställas ut för de artiklar som har levererats vid ett och samma lossningstillfälle och som
härrör från samma order.
Parterna kan komma överens i affärsavtalet att leverantören får leverera artiklar från en order vid flera
olika datum. När artiklar från en och samma order levereras vid flera olika leveransdatum ska en faktura utformas för varje lossningstillfälle (leveransdatum). Observera att orderbekräftelse med ändringar
alltid ska ha sänts till köparen.
Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även
uppgifter som överförts i tidigare skede (till exempel klartexter för namn, adresser, artikelbenämning).
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Figur 8.3. Översikt över innehållet i affärsdokumentet Faktura.

Fakturahuvud
Fakturahuvudet innehåller:
•

Fakturanummer.

•

Fakturatyp. Fakturatypen anger att dokumentet är av typen faktura, för att särskilja det från en
kreditfaktura.

•

Datum (fakturadatum, förfallodatum, faktiskt leveransdatum, avsändningsdatum).

•

Motiv för att moms inte debiteras.

•

Referenser till skriftligt affärsavtal (kontrakt), prislista, order och leverans.

•

Identifiering av parterna (leverantör, köpare etc.).

•

Valutainformation.

•

Försäljningsprovision. Används när det finns avtal om provision för försäljning till konsument,
till exempel tidningar.

•

Fakturarabatt. Används för att ange fakturarabatt för den aktuella fakturan.

•

Avdrag för godshämtning. Används för att ge avdrag på fakturan när godset enligt överenskommelse mellan affärsparterna hämtats av köparen.

•

Avgifter. De avgifter som kan förekomma är fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift.

Fakturarad
Fakturan innehåller en fakturarad för varje artikel som ska faktureras. Om ingen artikel faktureras
innehåller fakturan ingen fakturarad. Det kan till exempel ske om det enda som faktureras är en fraktavgift för artiklar som har fakturerats i en tidigare faktura. Fakturaraden innehåller:
•

Den fakturerade artikelns identitet.

•

Radbelopp.

•

Fakturerad kvantitet av artikeln.
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•

Levererad kvantitet av artikeln. Används om beställd artikel är en så kallad variabelmåttvara
som beställts i styck men faktureras med annan måttenhet, till exempel gram för fakturering av
en viktvara.

•

Fakturerat pris.

•

Motiv för att moms inte debiteras.

•

Referens till orderrad. Här ges uppgift om den order och orderrad som den fakturerade artikeln
förekom i. Används ej vid fakturering av kontinuerliga leveranser som baseras på ett kontrakt i
stället för på en order från köparen.

Fakturasammanställning
Fakturasammanställningen innehåller sammanställning över fakturabelopp och sammanställning över
moms.
Sammanställningen över fakturabeloppen innehåller:
•

Belopp att betala.

•

Radsumma.

•

Totalt momspliktigt belopp.

•

Totalt momsbelopp.

•

Totalt avgifts-/rabattbelopp.

Sammanställning moms upprepas för varje skattetyp, skattesats och skattekategori som förekommer i
fakturan och innehåller:
•

Skattetyp.

•

Skattesats.

•

Skattekategori.

•

Skattepliktigt belopp.

•

Momsbelopp.

•

Momsbelopp i redovisningsvalutan.

Affärsdokumentspecifikation för Faktura
Affärsdokumentspecifikationen för Faktura finns på http://www.gs1.se/globalassets/esap/esap20/version1.7/ads_200106_se170.pdf.
De fullständiga specifikationerna för ESAP 20.1 finns på www.gs1.se/esap20spec.
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9 Betala faktura

Köparen för över pengar till leverantören enligt vad som angivits i fakturan, som kompensation för levererade varor/utförda tjänster.
GS1 Sweden har inte utvecklat e-handelsstandard för betalning av fakturor. I stället hänvisar vi till följande organisationer, som har utvecklat scenarier för elektronisk betalning, samt de tjänster som hör till
dessa:
•

Svenska bankföreningen: www.swedishbankers.se

•

Bankgirocentralen BGC AB: www.bgc.se

•

Plusgirot Nordea: www.plusgirot.se
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10 Reglera betalning

Processen att reglera betalning används för att kompensera köparen för till exempel reklamerade eller
felaktigt fakturerade varor eller tjänster, för kreditering av återlämnade returemballage, eller utbetalning
av intjänade volymrabatter.

10.1 Samverkansprocessen i korthet

Figur 10.1. Samverkansprocessen Reglera betalning.

1

När parterna har kommit överens om kompensation vid till exempel reklamation av vara eller
tjänst eller utbetalning av intjänade volymrabatter, sammanställer leverantören kreditfakturan och
sänder den till köparen.

2

Köparen tar emot kreditfakturan och behandlar den.

10.1.1 Initialvillkor
För att samverkansprocessen ska fungera på bästa sätt, måste följande villkor vara uppfyllda innan
processen kan börja:
1

Affärsavtal finns upprättat mellan köpare och leverantör.

2

Avtalsvillkor gällande artiklar, priser och partinformation har synkroniserats mellan köparens och
leverantörens affärssystem.

3

Leverantören har accepterat att kompensera köparen för felaktig fakturering eller returartiklar/
returemballage, eller att betala ut intjänad volymrabatt.

4

Faktura eller fakturor som ska krediteras måste sedan tidigare vara bokförda i parternas affärssystem.

5

Uppgifter om köparens inbetalningskonto ska vara överförda innan kreditfakturering sker. Leverantören ska i sitt kundregister ha läst in och kontrollerat de inbetalningskonton som kan förekomma för utbetalning av tillgodohavande.

10.1.2 Avslutsvillkor
Processen avslutas när följande villkor är uppfyllt:
•

Kreditfakturan är arkiverad och beloppet är klart att sättas in på köparens konto, alternativt kvittas mot annan obetald faktura från samma leverantör.

10.1.3 Hänvisning till krediterad faktura eller faktureringsperiod
Vid kreditering av felaktigheter i ursprunglig faktura, samt vid omgående kreditering av reklamerade
artiklar, ska kreditfakturan hänvisa till fakturan som ska krediteras. Vid utbetalning av volymrabatt, vid
kreditering av returemballage samt vid kreditering av reklamerade artiklar som levererats och fakturerats under en tidsperiod måste kreditnotan hänvisa till perioden då dessa fakturor ställdes ut (faktureringsperiod).
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10.2 Detaljerad beskrivning av Reglera betalning
Leverantören sänder en kreditfaktura till köparen. Bilden nedan visar de steg som parterna bör utföra
innan affärsdokumentet Kreditfaktura sänds och efter att det har tagits emot.

Figur 10.2. Köparens och leverantörens steg vid utbyte av kreditfaktura.

Varje steg i bilden beskrivs nedan.

Leverantörens steg 1: Skapa kreditfaktura
Leverantören skapar en kreditfaktura av någon av följande anledningar:
1. För att kreditera felaktigheter i ursprunglig faktura, det vill säga:
•

Felaktigt fakturerat pris eller kvantitet för artikel.

•

Felaktig fakturering av avgift.

2. För att betala ut volymrabatter när ett avtalsvillkor om utbetalning av volymrabatt har uppfyllts.
3. För att återbetala reklamerade artiklar.
4. För att återbetala returnerade artiklar eller pantbelopp för returnerade returemballage.
Krediteringen kan utföras enligt något av följande alternativ:
•

Hela den ursprungliga fakturan krediteras.

•

Delar av den ursprungliga fakturan krediteras.

•

Flera fakturor krediteras i en och samma kreditfaktura.

Vilket krediteringsalternativ som kan användas beror på anledningen till krediteringen, enligt följande:
1. Vid kreditering av felaktigheter i ursprunglig faktura finns det två möjliga krediteringsalternativ:
•

Hela den ursprungliga fakturan krediteras och en ny korrekt faktura ställs ut. Detta alternativ är
alltid rätt, det vill säga att alla system bör klara ett sådant sätt att kreditera.

•

Delar av den ursprungliga fakturan krediteras, det vill säga, endast den/de felaktiga raderna och/
eller någon/några av avgifterna (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift) krediteras,
enligt följande:
-

Vid felaktigt fakturerat pris gäller att artikeln krediteras i en kreditfakturarad. Samma artikel
debiteras med korrekt pris i samma kreditfaktura.

-

Vid felaktigt fakturerad kvantitet gäller att den felaktiga kvantiteten för artikeln krediteras i
en kreditfakturarad. Observera att om den fakturerade kvantiteten var mindre än vad som
levererats ska i stället en ny faktura ställas ut på den resterande kvantiteten.
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-

Vid felaktigt fakturerad avgift gäller att avgiften krediteras på samma sätt som den tidigare
debiterats, det vill säga på kreditfakturans huvudnivå.

2. Vid utbetalning av volymrabatter gäller följande alternativ:
•

Flera fakturor krediteras i en och samma kreditfaktura. Kreditfakturan refererar till tidsperioden
för de utställda fakturorna då volymrabatterna tjänades in.

3. Vid återbetalning för reklamerade artiklar finns det två krediteringsalternativ:
•

Delar av den ursprungliga fakturan krediteras när krediteringen ska ske omgående. Referens
anges till den faktura i vilken de reklamerade/returnerade artiklarna ursprungligen fakturerades.
Separata kreditfakturarader upprättas för varje artikel som krediteras.

•

Flera fakturor krediteras i en och samma kreditfaktura när krediteringen gäller reklamerade artiklar som levererats och fakturerats under en tidsperiod. Kreditfakturan refererar till faktureringsperioden.

4. Vid återbetalning av artiklar som returnerats, samt vid återbetalning av pantbelopp för returnerade returemballage, gäller följande alternativ:
•

Flera fakturor krediteras i en och samma kreditfaktura. Kreditfakturan refererar till tidsperioden
för de utställda fakturorna då de osålda artiklarna fakturerades.

Affärsdokumentspecifikation Kreditfaktura visar vilken information som ska ingå i affärsdokumentet, se
kapitel 10.3 Affärsdokument för en översikt.

Leverantörens steg 2: Validera innehållet i kreditfakturan
Följande valideringar av kreditfakturans innehåll bör utföras innan ordern sänds iväg. Valideringspunkterna är uppdelade efter de tre olika krediteringsalternativen:
•

Valideringspunkter när hela den ursprungliga fakturan krediteras Detta alternativ gäller vid
kreditering av felaktigt fakturerat pris eller kvantitet av en artikel, eller vid kreditering av felaktigt
fakturerad avgift (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift).

•

Valideringspunkter när delar av den ursprungliga fakturan krediteras. Detta alternativ gäller
vid kreditering av felaktigt fakturerat pris eller kvantitet av en artikel, vid kreditering av någon/
några av avgifterna (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift), eller när en reklamerad
artikel ska krediteras omgående med referens till ursprunglig faktura.

•

Valideringspunkter när flera fakturor krediteras i en och samma kreditfaktura. Detta alternativ gäller vid utbetalning av volymrabatter, kreditering av returnerade eller reklamerade artiklar
som levererats och fakturerats under en tidsperiod samt återbetalning av pantbelopp för återlämnade returemballage.

Valideringspunkter när hela den ursprungliga fakturan krediteras
Detta alternativ gäller vid kreditering av felaktigt fakturerat pris eller kvantitet av en artikel, eller vid kreditering av felaktigt fakturerad avgift (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift).
1

Att identiteten för kreditfakturan (T0060 Fakturanummer) inte tidigare har använts av leverantören, det vill säga att inga dubbletter existerar hos köparen. För att säkerställa att inga dubbletter
skapas kan leverantören använda sig av GS1-dokumentidentitet (GDTI) som identitet för kreditfakturan.

2

Att dokumentet är identifierat som en kreditfaktura (T0061 Fakturatyp = 381).

3

Att datumet när kreditfakturan utfärdades (T0062 Fakturadatum) finns angivet och enligt överenskomna villkor.

4

Att eventuellt förfallodatum (T0067 Förfallodatum) är rimligt med avseende på betalningsvillkoren.

5

Att uppgift om anledning till kreditering (T0287 Anledning till kreditering kod) finns angiven i
huvudet.

6

Att kreditfakturan refererar till en föregående faktura (T0089 Referens till faktura).
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7

Att uppgift om identitet (GLN) för köpare och leverantör samt eventuella övriga partsroller som
anges i kreditfakturan (T0008 Köparens identitet GLN, T0009 Leverantörens identitet GLN,
T0065 Fakturautfärdarens identitet GLN, T0240 Fakturaadressatens identitet GLN, T0085
Fakturamottagarens identitet GLN) stämmer överens med identiteterna i ursprunglig faktura
som kreditfakturan avser.

8

Att fakturans valuta (T0204 Valuta kod) finns angiven och är samma som i den ursprungliga fakturan.

9

Att eventuell valutaomräkningskurs och redovisningsvaluta (T0283 Valutaomräkningskurs och
T0286 Redovisningsvaluta kod) är samma som i den ursprungliga fakturan.

10 Att kreditfakturan inte innehåller kreditrader.
11 Att följande belopp i FAKTURASAMMANSTÄLLNING är angivna och överensstämmer med
beloppen i den ursprungliga fakturan: T0072 Belopp att betala, T0073 Radsumma, T0074
Totalt momspliktigt belopp.
12 Att följande belopp i SAMMANSTÄLLNING, MOMS överensstämmer med beloppen i ursprunglig
faktura för en specifik skattesats (T0195 Skattesats) och skattekategori (T0197 Skattekategori): T0180 Skattepliktigt belopp, T2022 Momsbelopp.
13 Att momsbeloppet i redovisningsvalutan (T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan) finns
angivet i SAMMANSTÄLLNING, MOMS och överensstämmer med ursprunglig faktura, om uppgiften fanns angiven i ursprunglig faktura.

Valideringspunkter när delar av den ursprungliga fakturan krediteras
Detta alternativ gäller vid kreditering av felaktigt fakturerat pris eller kvantitet av en artikel, vid kreditering av någon/några av avgifterna (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift), eller när en reklamerad artikel ska krediteras omgående med referens till ursprunglig faktura.
VALIDERINGSPUNKTER PÅ HUVUDNIVÅ:
1

Att identiteten för kreditfakturan (T0060 Fakturanummer) inte tidigare har använts av leverantören, det vill säga att inga dubbletter existerar hos köparen. För att säkerställa att inga dubbletter
skapas kan leverantören använda sig av GS1-dokumentidentitet (GDTI) som identitet för kreditfakturan.

2

Att dokumentet är identifierat som en kreditfaktura (T0061 Fakturatyp = 381).

3

Att datumet när kreditfakturan utfärdades (T0062 Fakturadatum) finns angivet och enligt överenskomna villkor.

4

Att eventuellt förfallodatum (T0067 Förfallodatum) finns angivet och är rimligt med avseende på
betalningsvillkoren.

5

Att uppgift om anledning till kreditering (T0287 Anledning till kreditering kod) finns angiven i
huvudet om någon eller några avgifter (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift) i den
ursprungliga fakturan ska krediteras.

6

Att kreditfakturan refererar till en föregående faktura (T0089 Referens till faktura).

7

Att uppgift om identitet (GLN) för köpare och leverantör samt eventuella övriga partsroller som
anges i kreditfakturan (T0008 Köparens identitet GLN, T0009 Leverantörens identitet GLN,
T0065 Fakturautfärdarens identitet GLN, T0240 Fakturaadressatens identitet GLN, T0085
Fakturamottagarens identitet GLN) stämmer överens med identiteterna i ursprunglig faktura.

8

Att fakturans valuta (T0204 Valuta kod) finns angiven och är samma som i den ursprungliga fakturan.

9

Att eventuell valutaomräkningskurs och redovisningsvaluta (T0283 Valutaomräkningskurs och
T0286 Redovisningsvaluta kod) är samma som i den ursprungliga fakturan.

VALIDERINGSPUNKTER PÅ RADNIVÅ vid kreditering av kvantiteten för en artikel, eller när en reklamerad artikel ska krediteras omgående med referens till ursprunglig faktura:
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10 Att ett radnummer (T0051 Radnummer) finns angivet och är större än radnumret för föregående
kreditfakturarad.
11 Att det krediterade radbeloppet (T0071 Radbelopp) är lika med produkten av krediterad kvantitet (T0069 Fakturerad kvantitet) och fakturerat pris i ursprunglig faktura.
12 Att det krediterade priset för artikeln (ett av T0029 Kontraktspris, T0203 Aktuellt pris, T3288
Kontraktspris tillfälligt rabatterat, T0182 Listpris rabatterat, T0238 Aktuellt listpris rabatterat, T3424 Tilläggspris och T4159 Försäljningspris till konsument) överensstämmer med det
fakturerade priset i ursprunglig faktura, och att måttenheten (T0031 Måttenhet för pris kod)
överensstämmer.
13 Att uppgift om anledning till kreditering (T0287 Anledning till kreditering kod) finns angiven.
14 Att referens till fakturarad (T0242 Referens till fakturarad) finns angiven.
15 Att referens till faktura (T0089 Referens till faktura) finns angiven och är samma för alla kreditfakturarader.
16 Att GTIN för den krediterade artikeln (T0154 Artikelns identitet GTIN) överensstämmer med
GTIN för den fakturerade artikeln.
17 Att den krediterade kvantiteten (T0069 Fakturerad kvantitet) överensstämmer med den reklamerade kvantiteten, och att måttenheten (T0055 Måttenhet för kvantitet kod) överensstämmer
med den i ursprunglig faktura.
18 Att kreditfakturan inte innehåller någon rad som avser debitering.
VALIDERINGSPUNKTER PÅ RADNIVÅ vid kreditering av felaktigt pris för en artikel:
19 Att ett radnummer (T0051 Radnummer) finns angivet och är större än radnumret för föregående
kreditfakturarad.
20 Att det krediterade radbeloppet (T0071 Radbelopp) är lika med produkten av krediterad kvantitet (T0069 Fakturerad kvantitet) och fakturerat pris i ursprunglig faktura.
21 Att det krediterade priset för artikeln (ett av T0029 Kontraktspris, T0203 Aktuellt pris, T3288
Kontraktspris tillfälligt rabatterat, T0182 Listpris rabatterat, T0238 Aktuellt listpris rabatterat, T3424 Tilläggspris och T4159 Försäljningspris till konsument) överensstämmer med det
fakturerade priset i ursprunglig faktura, och att måttenheten (T0031 Måttenhet för pris kod)
överensstämmer.
22 Att uppgift om anledning till kreditering (T0287 Anledning till kreditering kod) finns angiven.
23 Att referens till fakturarad (T0242 Referens till fakturarad) finns angiven.
24 Att referens till faktura (T0089 Referens till faktura) finns angiven och är samma för alla kreditfakturarader.
25 Att GTIN för den krediterade artikeln (T0154 Artikelns identitet GTIN) överensstämmer med
GTIN för den fakturerade artikeln.
26 Att den krediterade kvantiteten (T0069 Fakturerad kvantitet) överensstämmer med den fakturerade kvantiteten i ursprunglig faktura, och att måttenheten (T0055 Måttenhet för kvantitet kod)
överensstämmer med den i ursprunglig faktura.
VALIDERINGSPUNKTER FÖR SAMMANSTÄLLNINGEN (klassen FAKTURASAMMANSTÄLLNING):
27 Att följande belopp finns angivna och är korrekt framräknade:
-

Att T0072 Belopp att betala = eventuell T0073 Radsumma + eventuellt T0179 Totalt
avgifts-/rabattbelopp + T0075 Totalt momsbelopp.

-

OM KREDITFAKTURAN AVSER KREDITERING AV ARTIKLAR: Att radsumman är lika med
summan av alla radbelopp (T0073 Radsumma = Summan av alla T0071 Radbelopp).

-

Att det totala momspliktiga beloppet för kreditfakturan är lika med summan av alla skattepliktiga belopp i kreditfakturan (T0074 Totalt momspliktigt belopp = Summan av alla T0180
Skattepliktigt belopp).
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-

Att T0180 Skattepliktigt belopp i SAMMANSTÄLLNING, MOMS för en specifik skattesats
(T0195 Skattesats) och skattekategori (T0197 Skattekategori) = Summan av eventuella
T0071 Radbelopp för samma specifika skattesats och skattekategori + eventuell T0091
Fraktavgift för samma specifika skattesats och skattekategori + eventuell T3323 Expeditionsavgift för samma specifika skattesats och skattekategori + eventuell T3419 Emballeringsavgift för samma specifika skattesats och skattekategori - eventuell T2201
Fakturarabattbelopp för samma specifika skattesats och skattekategori - eventuell T3412
Avdrag för godshämtning som ett belopp för samma specifika skattesats och skattekategori - eventuell T4152 Provisionsbelopp för samma specifika skattesats och skattekategori.

28 Om redovisningsvalutan (T0286 Redovisningsvaluta kod) var annan än fakturans valuta
(T0204 Valuta kod) i ursprunglig faktura:
-

Att momsbeloppet i redovisningsvalutan (T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan) finns
angivet i SAMMANSTÄLLNING, MOMS.

-

Att momsbeloppet i redovisningsvalutan (T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan) motsvarar beloppet i T2022 Momsbelopp efter valutaomräkning med användning av termerna i
klassen VALUTAINFORMATION.

Valideringspunkter när flera fakturor krediteras i en och samma kreditfaktura
Detta alternativ gäller vid utbetalning av volymrabatter, kreditering av returnerade eller reklamerade
artiklar som levererats och fakturerats under en tidsperiod samt återbetalning av pantbelopp för återlämnade returemballage.
VALIDERINGSPUNKTER PÅ HUVUDNIVÅ:
1

Att identiteten för kreditfakturan (T0060 Fakturanummer) inte tidigare har använts av leverantören, det vill säga att inga dubbletter existerar hos köparen. För att säkerställa att inga dubbletter
skapas kan leverantören använda sig av GS1-dokumentidentitet (GDTI) som identitet för kreditfakturan.

2

Att dokumentet är identifierat som en kreditfaktura (T0061 Fakturatyp = 381).

3

Att datumet när kreditfakturan utfärdades (T0062 Fakturadatum) finns angivet och enligt överenskomna villkor.

4

Att eventuellt förfallodatum (T0067 Förfallodatum) finns angivet och är rimligt med avseende på
betalningsvillkoren.

5

Att uppgift om anledning till kreditering (T0287 Anledning till kreditering kod) finns angiven i
huvudet.

6

Att kreditfakturan refererar till en faktureringsperiod (T2001 Faktureringsperiodens fr o m
datum och T2002 Faktureringsperiodens t o m datum).

7

Att kreditfakturan refererar till kontraktet (T0007 Referens till kontrakt).

8

Att uppgift om identitet (GLN) för köpare och leverantör samt eventuella övriga partsroller som
anges i kreditfakturan (T0008 Köparens identitet GLN, T0009 Leverantörens identitet GLN,
T0065 Fakturautfärdarens identitet GLN, T0240 Fakturaadressatens identitet GLN, T0085
Fakturamottagarens identitet GLN) stämmer överens med identiteterna i de fakturor som kreditfakturan avser.

9

Att fakturans valuta (T0204 Valuta kod) finns angiven och är samma som i alla fakturor i faktureringsperioden (T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum och T2002 Faktureringsperiodens t o m datum).

10 Att eventuell valutaomräkningskurs och redovisningsvaluta (T0283 Valutaomräkningskurs och
T0286 Redovisningsvaluta kod) är samma som i alla fakturor i faktureringsperioden (T2001
Faktureringsperiodens fr o m datum och T2002 Faktureringsperiodens t o m datum).
11 VID UTBETALNING AV VOLYMRABATT: Att kreditfakturan inte innehåller kreditrader.
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VALIDERINGSPUNKTER PÅ RADNIVÅ vid återbetalning av artiklar som returnerats, samt vid återbetalning av pantbelopp för returnerade returemballage (Gäller ej vid utbetalning av volymrabatt, eftersom
kreditfakturan då inte innehåller några kreditrader):
12 Att ett radnummer (T0051 Radnummer) finns angivet och är större än radnumret för föregående
kreditfakturarad.
13 Att GTIN för den krediterade artikeln (T0154 Artikelns identitet GTIN) överensstämmer med
GTIN för den fakturerade artikeln/returemballaget.
14 Att det krediterade radbeloppet (T0071 Radbelopp) är lika med produkten av krediterad kvantitet (T0069 Fakturerad kvantitet) och fakturerat pris i de ursprungliga fakturorna.
15 VID ÅTERBETALNING AV ARTIKLAR SOM RETURNERATS: Att det krediterade priset för den
returnerade artikeln (ett av T0029 Kontraktspris, T0203 Aktuellt pris, T3288 Kontraktspris
tillfälligt rabatterat, T0182 Listpris rabatterat, T0238 Aktuellt listpris rabatterat, T3424 Tilläggspris och T4159 Försäljningspris till konsument) överensstämmer med det fakturerade
priset i de ursprungliga fakturorna, och att måttenheten (T0031 Måttenhet för pris kod) överensstämmer.
16 VID ÅTERBETALNING AV PANTBELOPP FÖR RETURNERADE RETUREMBALLAGE: Att det
krediterade pantbeloppet för returemballaget (T0029 Kontraktspris) överensstämmer med det
fakturerade pantbeloppet i de ursprungliga fakturorna.
17 Att uppgift om anledning till kreditering (T0287 Anledning till kreditering kod) finns angiven.
18 VID ÅTERBETALNING AV ARTIKLAR SOM RETURNERATS: Att den krediterade kvantiteten
(T0069 Fakturerad kvantitet) överensstämmer med antalet returnerade artiklar, och att måttenheten (T0055 Måttenhet för kvantitet kod) överensstämmer med den i de ursprungliga fakturorna.
19 VID ÅTERBETALNING AV PANTBELOPP FÖR RETURNERADE RETUREMBALLAGE: Att den
krediterade kvantiteten (T0069 Fakturerad kvantitet) överensstämmer med antalet returnerade
returemballage.
20 Att kreditfakturan inte innehåller någon rad som avser debitering.
VALIDERINGSPUNKTER FÖR KREDITFAKTURASAMMANSTÄLLNINGEN (i klassen FAKTURASAMMANSTÄLLNING):
21 VID UTBETALNING AV VOLYMRABATT: Att T0072 Belopp att betala i kreditfakturan överensstämmer med framräknat belopp för volymrabatt enligt affärsavtal och baserat på de fakturor
som ingår i perioden för intjänad volymrabatt (T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum och
T2002 Faktureringsperiodens t o m datum).
22 VID UTBETALNING AV VOLYMRABATT: Att T0074 Totalt momspliktigt belopp = Summan av
alla T0180 Skattepliktigt belopp.
23 VID UTBETALNING AV VOLYMRABATT: Att T0180 Skattepliktigt belopp i SAMMANSTÄLLNING, MOMS är lika med beloppet för den intjänade volymrabatten, baserat på de fakturor som
ingår i perioden för intjänad volymrabatt (T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum och
T2002 Faktureringsperiodens t o m datum) för en specifik skattesats (T0195 Skattesats) och
skattekategori (T0197 Skattekategori).
24 VID ÅTERBETALNING FÖR RETURNERADE ARTIKLAR OCH VID ÅTERBETALNING AV
PANTBELOPP FÖR RETURNERADE RETUREMBALLAGE: Att alla belopp i SAMMANSTÄLLNING FAKTURABELOPP är korrekt framräknade:
-

Att T0073 Radsumma = Summan av alla T0071 Radbelopp.

-

Att T0075 Totalt momsbelopp = Summan av alla T2022 Momsbelopp.

-

Att T0072 Belopp att betala = T0073 Radsumma + T0075 Totalt momsbelopp.

-

Att T0074 Totalt momspliktigt belopp = Summan av alla T0180 Skattepliktigt belopp.

25 VID ÅTERBETALNING FÖR RETURNERADE ARTIKLAR OCH VID ÅTERBETALNING AV
PANTBELOPP FÖR RETURNERADE RETUREMBALLAGE: Att T0180 Skattepliktigt belopp i
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SAMMANSTÄLLNING, MOMS överensstämmer med det framräknade beloppet för de returnerade artiklarna eller returemballagen, baserat på de fakturor som ingår i faktureringsperioden
(T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum och T2002 Faktureringsperiodens t o m
datum) för en specifik skattesats (T0195 Skattesats) och skattekategori (T0197 Skattekategori).
26 Att T2022 Momsbelopp i SAMMANSTÄLLNING, MOMS för en specifik skattekategori = T0180
Skattepliktigt belopp för samma specifika skattekategori x T0195 Skattesats för samma specifika skattekategori.
27 Om redovisningsvalutan (T0286 Redovisningsvaluta kod) var annan än de ursprungliga fakturornas valuta (T0204 Valuta kod):
-

Att momsbeloppet i redovisningsvalutan (T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan) finns
angivet i SAMMANSTÄLLNING, MOMS.

-

Att momsbeloppet i redovisningsvalutan (T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan) motsvarar beloppet i T2022 Momsbelopp efter valutaomräkning med användning av termerna i
klassen VALUTAINFORMATION.

Leverantörens steg 3: Arkivera kreditfaktura
Kreditfakturan är en del av räkenskapsinformationen. Arkivering av räkenskapsinformation måste ske
på ett sätt som motsvarar kraven enligt mervärdesskattelagen, bokföringslagen och god redovisningssed enligt bokföringsnämndens vägledningar och allmänna råd. Läs mer om vilka krav som gäller i
Appendix 3 Arkivering och åtkomst av faktura.

Leverantörens steg 4: Skapa bokföringsunderlag
Bokföringsunderlag för kreditfakturan skapas. Kreditfakturan registreras i kundreskontra för bevakning
att betalning kommer i rätt tid.

Leverantörens steg 5: Sända kreditfaktura
Kreditfakturan sänds till köparen.

Köparens steg 1: Ta emot kreditfaktura
Köparen tar emot kreditfakturan.
Läs om mottagning av affärsdokument i appendix 2.1 Mottagning och teknisk validering.

Köparens steg 2: Ankomstregistrera/ankomstbokföra kreditfaktura
Efter att kreditfakturan har tagits emot i köparens system ska kreditfakturan kompletteras med ett
internt verifikationsnummer samt ankomstdatum. Alternativt kan kreditfakturan ankomstbokföras redan
i detta skede.

Köparens steg 3: Validera innehållet i kreditfakturan
Efter att kreditfakturan har tagits emot i köparens system bör innehållet valideras. Valideringspunkterna
är samma som för leverantören, se Leverantörens steg 2: Validera innehållet i kreditfakturan ovan.
Läs om avvikelsehantering vid validering av innehåll i appendix 2.2 Hantering av avvikelser.

Köparens steg 4: Skapa läsbar kreditfaktura
Vid vissa tillfällen finns det krav på att en kreditfaktura måste kunna visas i ett läsbart och förståeligt
skick, till exempel när skattemyndigheten genomför en skatterevision. Därför måste kodad information i
kreditfakturan kompletteras med klartext, enligt följande:
1

Syntaxens koder och kvalificerare översätts till ledtexter på den läsbara kreditfakturan.

2

Koder som hämtats ur kodlistor översätts till klartext. Till exempel kan Z04 översättas till "fel pris".

3

Information som har överförts i kodad form, exempelvis GLN och GTIN, ska kompletteras med
klartexten som hör till koden.
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Köparens steg 5: Godkänna verifikation
Nästa steg är att godkänna kreditfakturaverifikationen. Det görs oavsett resultatet från valideringen, det
vill säga oavsett om valideringen visade på fel i kreditfakturan eller inte. Godkännande kan ske automatiskt eller genom manuell attest.

Köparens steg 6: Slutbokföra kreditfaktura
När kreditfakturan har godkänts ska den slutbokföras.
Om valideringen av kreditfakturan har visat på fel, återaktiveras bevakningen för kreditering av fakturan. Detta kan ske manuellt eller automatiskt.

Köparens steg 7: Arkivera kreditfaktura
Kreditfakturan är en del av räkenskapsinformationen. Arkivering av räkenskapsinformation måste ske
på ett sätt som motsvarar kraven enligt mervärdesskattelagen, bokföringslagen och god redovisningssed enligt bokföringsnämndens vägledningar och allmänna råd. Läs mer om vilka krav som gäller i
kapitel Appendix 3 Arkivering och åtkomst av faktura.
När kreditfakturan är arkiverad är beloppet klart att kvittas mot annan obetald faktura från samma leverantör. Alternativt kan leverantören sätta in beloppet på köparens konto.

10.3 Affärsdokument
Kapitlet ger en överblick över vilken information som ingår i kreditfakturan. För kreditfaktura används
samma affärsdokumentspecifikation som för faktura (ADS 20.1.6 Faktura).
Kreditfakturan sänds från leverantören till köparen. En kreditfaktura refererar till antingen en faktura
eller till en faktureringsperiod som innefattar fler än en faktura.
Vid arkivering av kreditfakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande kreditfakturan arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (till exempel klartexter för namn, adresser, artikelbenämning).

Figur 10.3. Översikt över innehållet i affärsdokumentet Kreditfaktura.
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Kreditfakturahuvud
Kreditfakturahuvudet innehåller bland annat:
•

Fakturanummer.

•

Fakturatyp. Fakturatypen anger att dokumentet är av typen kreditfaktura, för att särskilja det från
en faktura.

•

Förfallodatum.

•

Motiv för att moms inte debiteras.

•

Anledning till kreditering. Anledning till kreditering måste alltid anges, antingen på huvudnivå
eller radnivå.

•

Referens till faktura. Används om kreditfakturan avser en enskild faktura.

•

Faktureringsperiod. Används om kreditfakturan avser fler än en faktura.

•

Identifiering av parterna (leverantör, köpare etc).

•

Valutainformation.

•

Avgifter och rabatter (fakturarabatt, avdrag för godshämtning, fraktavgift, expeditionsavgift,
emballeringsavgift, försäljningsprovision).

Kreditfakturarad
Kreditfakturaraden används när artiklar har fakturerats felaktigt pris eller kvantitet, vid återbetalning av
artiklar som returnerats, samt vid återbetalning av pantbelopp för returnerade returemballage. Om hela
fakturan krediteras, eller om endast någon/några av avgifterna (fraktavgift, expeditionsavgift, emballeringsavgift) krediteras innehåller kreditfakturan inga rader.,
Kreditfakturaraden innehåller bland annat information om:
•

Den krediterade artikelns identitet.

•

Radbelopp.

•

Krediterad kvantitet av artikeln.

•

Krediterat pris.

•

Anledning till kreditering. Anledning till kreditering måste alltid anges, antingen på huvudnivå
eller radnivå.

•

Referens till faktura och fakturarad.

•

Motiv för att moms inte debiteras.

Kreditfakturasammanställning
Kreditfakturasammanställningen innehåller sammanställning över kreditfakturabelopp och sammanställning över moms.
Sammanställningen över kreditfakturabeloppen innehåller:
•

Belopp att betala.

•

Radsumma.

•

Totalt momspliktigt belopp.

•

Totalt momsbelopp.

•

Totalt avgifts-/rabattbelopp.

Sammanställning moms upprepas för varje skattetyp, skattesats och skattekategori som förekommer i
kreditfakturan och innehåller:
•

Skattetyp.

•

Skattesats.

•

Skattekategori.
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•

Skattepliktigt belopp.

•

Momsbelopp.

•

Momsbelopp i redovisningsvalutan.

Affärsdokumentspecifikation för Kreditfaktura
Affärsdokumentspecifikationen för Kreditfaktura/Faktura finns på http://www.gs1.se/globalassets/esap/
esap20/version1.7/ads_200106_se170.pdf.
De fullständiga specifikationerna för ESAP 20.1 finns på www.gs1.se/esap20spec.
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Appendix 1: Att beskriva en affärsprocess
Modellen som används i detta dokument för att beskriva en affärsprocess bygger på Common Business Process Catalogue (CBPC), UN/CEFACT Modelling Methodology.
CBPC identifierar och beskriver affärsprocesser på en generell nivå. Enligt CBPC går en affärsprocess
igenom ett antal faser:

Figur 1.1. Faserna i en affärsprocess.

Enligt CBPC börjar en affärsprocess med en planeringsfas, då ett företag eller organisation planerar
sin verksamhet. Därefter går processen vidare till identifieringsfasen, där företaget eller organisationen identifierar vilka parter som är lämpliga att etablera en affärsrelation med för att verksamheten
ska kunna bedrivas.
Affärsprocessen fortsätter sedan till förhandlingsfasen, då två parter som vill etablera en affärsrelation
tecknar ett ramavtal eller affärsavtal. I avtalet anges bland annat överenskommelser om varan eller
tjänsten som ska levereras, pris, leverans- och betalningsvillkor. I fasen Genomförande av affärsavtal
uppfyller parterna vad de åtagit sig enligt ram- eller affärsavtalet.
Genomförandefasen är uppdelad i delfaser:

Figur 1.2. Delfaserna i fasen “Genomförande av affärsavtal”.

I fasen Identifiering av grundinformation utbyter köpare och säljare kompletterande information om
bland annat parter och leveransställen samt pris- och artikelinformation.
I fasen Beställning/Förhandling gör köparen en beställning eller ett avrop i enlighet med vad som
överenskommits i ram- eller affärsavtalet. Leverantören åtar sig att leverera i enlighet med vad som
överenskommits i avtalet. Köparen åtar sig att kompensera leverantören för levererad vara eller utförd
tjänst.
I fasen Genomförande av leverans genomförs leveransen enligt vad parterna kom överens om i fasen
Beställning/Förhandling.
I fasen Genomförande av betalning genomförs betalning för levererad vara eller utförd tjänst enligt
vad parterna kom överens om i fasen Beställning/Förhandling.
I fasen Efterbehandling ingår alla aktiviteter och händelser som inträffar efter att överenskomna varor
eller tjänster har, eller skulle ha, levererats. Det kan handla om att hantera panter och returer eller olika
garantiåtaganden.
Alla de standardiserade affärsprocesser för elektronisk handel som GS1 har utvecklat tillsammans med
användarna befinner sig i fasen Genomförande av affärsavtal och går alltså igenom de delfaser som
denna fas innehåller.

En affärsprocess är uppbyggd av samverkansprocesser
Enligt modellen består en affärsprocess av ett antal samverkansprocesser, som löper igenom delfaserna i Genomförande av affärsavtal.
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Figur 1.3. lllustration av en affärsprocess.

Bilden visar ett exempel på en affärsprocess som är uppbyggd av samverkansprocesser. Affärsprocessen löper igenom delfaserna i genomförandefasen.

En samverkansprocess beskriver hur parterna samverkar
En samverkansprocess beskriver hur parterna samverkar och utbyter information inom ett visst
område, till exempel att beställa varor. Informationen som parterna utbyter är främst i form av elektroniska affärsdokument.

Figur 1.4. Illustration av en samverkansprocess.

Ett dokumentutbyte beskriver hur parterna utbyter ett affärsdokument
I en samverkansprocess ingår ett eller flera dokumentutbyten. Ett dokumentutbyte beskriver steg för
steg vad sändaren och mottagaren bör göra innan ett affärsdokument sänds och tas emot. Det kan till
exempel handla om att affärsdokumentet bör godkännas av en behörig innan det sänds och vilka kontroller av innehållet i affärsdokumentet som mottagaren bör göra. Dokumentutbytet sätter på så sätt in
affärsdokumentet i sitt sammanhang.

Figur 1.5. Illustration av ett dokumentutbyte.

En affärsdokumentspecifikation beskriver innehållet i ett affärsdokument
En affärsdokumentspecifikation är en beskrivning av vilken information som ska ingå i det elektroniska
affärsdokument som parterna utbyter. Genom att utforma det elektroniska affärsdokumentet för till
exempel en order enligt affärsdokumentspecifikationen för en order, kan parterna vara säkra på att systemen tolkar den sända och mottagna informationen likadant.
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Figur 1.6. Illustration av en affärsdokumentspecifikation.
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Appendix 2 Mottagning av affärsdokument samt hantering av
avvikelser
2.1 Mottagning och teknisk validering
När ett affärsdokument tas emot i ett affärssystem loggas mottagningen med bland annat tidpunkt,
samt avsändare och mottagare. Från denna tidpunkt är det möjligt för mottagaren att kontrollera att
affärsdokumentet uppfyller kraven för att det ska accepteras som mottaget.
Parternas E-kommunikationsavtal reglerar vilken information som ska loggas. Se www.nea.nu för
exempel på utformning av ett E-kommunikationsavtal. E-kommunikationsavtalet reglerar även användningen av mottagningsbekräftelser och kvittenser. Detta avgör i sin tur tidpunkten för när affärsdokumentet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda.
En teknisk validering görs för att avgöra om affärsdokumentet kan accepteras som mottaget. Kontroller
enligt följande lista kan utföras:
1

Att dokumentets avsändaridentitet är giltig.

2

Att dokumentets mottagaridentitet är giltig.

3

Att dokumentet är syntaktiskt korrekt.

4

Att eventuell elektronisk signering på dokumentet är giltig.

Om affärsdokumentet är korrekt enligt den tekniska valideringen går mottagaren vidare i behandlingen
av affärsdokumentet. På vilket sätt detta ska göras beskrivs för varje dokumentutbyte på annan plats i
detta dokument.
Om affärsdokumentet inte är korrekt enligt den tekniska valideringen kan mottagaren inte acceptera
affärsdokumentet som mottaget. Parternas E-kommunikationsavtal reglerar hanteringen.

2.2 Hantering av avvikelser
Om innehållet i affärsdokumentet avviker från det parterna har kommit överens om i avtal, bör mottagaren av affärsdokumentet vidta lämpliga åtgärder. Formerna för detta bör regleras i avtal mellan parterna, till exempel om mottagaren ska kontakta avsändaren, på vilket sätt och om avsändaren ska
korrigera felaktigheterna och sända ett nytt affärsdokument.

2018-06-11

© Copyright GS1 Sweden

Du får inte fritt kopiera och sprida innehållet i denna handbok utan skriftligt medgivande från GS1 Sweden.

82(86)

SidNr

Processbeskrivning för ESAP 20.1
Appendix 3. Arkivering och åtkomst av faktura

Appendix 3 Arkivering och åtkomst av faktura
Anledningen till att det finns lagregler om arkivering av fakturor är för att det ska vara möjligt att utföra
kontroll och revision i efterhand av genomförda transaktioner. Kontroller och revisioner kan behöva
utföras av företaget självt, av externa revisorer, utredare från Ekobrottsmyndigheten samt av kontrollanter från skatte- och tullmyndigheter. Om ett företag brister i tillämpningen av reglerna kan det riskera att
bli åtalat för bokföringsbrott, alternativt skattebrott. Detta kapitel ger en vägledning till hur företag bör
hantera arkivering och åtkomst av fakturor så att lagkraven uppfylls.

3.1 Ansvar
Den bokföringsskyldige näringsidkaren är alltid ansvarig för att arkiveringen av räkenskapsinformation
sker på ett sätt som motsvarar kraven enligt mervärdesskattelagen (ML), bokföringslagen (BFL) och
god redovisningssed enligt bokföringsnämndens (BFN) vägledningar och allmänna råd.
Arbetsuppgifterna att utföra arkiveringen kan överlämnas till en extern part, som en redovisningsbyrå
eller annan tjänsteleverantör, enligt ett ingånget avtal. I avtalet ska det tydligt framgå att tjänsteleverantören uppfyller kraven på arkivering enligt ML, BFL och BFN:s allmänna råd.

3.2 Allmänt om arkivering och förvaring
Arkivering av fakturor påbörjas hos en säljare/leverantör omedelbart sedan en faktura har upprättats
och sammanställts och hos en köpare/kund omedelbart sedan fakturan mottagits och registrerats. Arkiveringstiden omfattar kalenderåret under vilket räkenskapsåret avslutas och ytterligare sju år enligt den
svenska bokföringslagen.
Medier som används för att bevara fakturor ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. Fakturorna ska som
grundregel förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. Under vissa förutsättningar får fakturor på maskinläsbara medier förvaras i annat land inom EU.

3.3 Alternativa former för att bevara fakturor
Fakturor kan bevaras i följande former:
1

Vanlig läsbar form (dokument)

2

Mikroskrift

3

Arkivering i maskinläsbar form (elektroniska fakturor).

För arkivering av fakturor i maskinläsbar form gäller under hela arkiveringstiden att de ska kunna tas
fram i vanlig läsbar form eller i form av mikroskrift genom omedelbar utskrift.
Reglerna för i vilken form fakturorna ska bevaras skiljer sig åt för fakturor som näringsidkaren har utfärdat och fakturor som näringsidkaren har tagit emot från affärspart:
•

För fakturor som näringsidkaren har utfärdat i elektronisk form (på maskinläsbart medium) gäller
som grundregel att företaget också ska arkivera fakturorna i maskinläsbar form. Dock kan företaget välja att omedelbart skriva ut och sammanställa fakturorna i läsbar form eller mikroskrift, och
därefter arkivera fakturorna i denna form under hela arkiveringstiden.

•

Fakturor som näringsidkaren har tagit emot ska arkiveras i den form de hade när de togs emot.
Det innebär att elektroniska fakturor ska bevaras i maskinläsbar form. Konvertering till annat
maskinläsbart medium får ske under betryggande former, det vill säga att fakturans innehåll är
oförändrat efter konverteringen.

3.4 Var ska fakturor förvaras under arkiveringstiden?
Grundregeln är att fakturor förvaras i Sverige. Ett företag får dock förvara elektroniska fakturor och hålla
maskinutrustning och system tillgängliga i annat land inom EU om:
1

platsen för förvaring och varje ändring av denna meddelas Skatteverket och

2

att företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk åtkomst
till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden, och
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3

att företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram uppgifterna i de elektroniska fakturorna i Sverige i vanlig läsbar form eller mikroskrift.

3.5 Övrigt om arkivering av elektroniska fakturor
3.5.1 Kryptering
Kryptering av uppgifterna i elektroniska fakturor får ske endast om det är motiverat av säkerhetsskäl
och att informationen omedelbart kan presenteras i klartext. Om företaget inte kan garantera att
dekryptering av arkiverade fakturor omedelbart kan ske till klartext under hela arkiveringstiden får kryptering inte göras.

3.5.2 Arkivering på betryggande sätt
Det finns inte något generellt krav på att arkiverad räkenskapsinformation ska förvaras i säkerhetsskåp.
Vid förvaring på maskinläsbart medium på vilket det läggs till och uppdateras data ska säkerhetskopiering göras av räkenskapsinformationen. Behörighets- och administrativa rutiner ska finnas som tillgodoser att lagrad information endast kan läsas, inte ändras.

3.5.3 Överskådlighet, åtkomlighet och ordnat skick
Arkivering av räkenskapsinformation ska ske på så sätt att extern granskare ska få tillgång till informationen i läsbar form inom skälig tid. Vid större volymer av arkiverad räkenskapsinformation är det därför
lämpligt att företaget upprättar en arkivplan för att möjliggöra att informationen blir överskådlig.
Om räkenskapsinformation förvaras på maskinläsbart medium ska utrustning och program som möjliggör utskrift i vanlig läsbar form finnas tillgängliga. Av denna anledning är det lämpligt av praktiska skäl
att lagrad information konverteras under betryggande former vid byte av utrustning och programvara så
att den blir läsbar i det nya systemet.

3.6 Referenser och länkar
För vidare läsning ges här referenser till regelverk med kommentarer, samt länkar till gällande regelverk.

3.6.1 Referenser angående ansvar för arkivering och åtkomst av fakturor
ML, kap. 11 a, 1§:
Den som ska säkerställa att faktura utfärdas är även skyldig att säkerställa att ett exemplar av fakturan
bevaras. Skyldigheten att säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras gäller även fakturor som en
näringsidkare tagit emot.
BFL 7 kap. 1§ och 6 §:
Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation
skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången
av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick och på ett
betryggande och överskådligt sätt.
Ur BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering:
"Arkiveringsbestämmelserna tillhör bokföringslagens centrala delar. Genom dessa tillförsäkras intressenterna åtkomst till räkenskapsinformationen under hela den i lag bestämda arkiveringstiden".
Kommentar: Den praktiska innebörden av att medierna på vilka fakturorna förvaras är varaktiga är att
den bokföringsskyldige med jämna mellanrum under den sjuåriga arkiveringstiden kontrollerar att informationen i fakturorna fortfarande är läsbar. Vid byte av maskinvara eller programvara konverteras informationen lämpligen till maskinläsbart medium som är läsbart av det nya systemet.

3.6.2 Referenser angående i vilken form fakturorna ska bevaras
BFL 7 kap. 1 §:
Räkenskapsinformation skall bevaras i:
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1

Vanlig läsbar form (dokument)

2

Mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller

3

Annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som
avses i 1 eller 2.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium som företaget tagit emot från någon annan skall
bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.
Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget självt har
upprättat skall bevaras i det skick materialet fick när det sammanställdes.

3.6.3 Referenser angående överföring av räkenskapsinformation på
maskinläsbart medium till annan form
BFL 7 kap. 6 §:
Ett företag får förstöra en datafil med fakturor som överförts elektroniskt om informationen i de elektroniska fakturorna på ett betryggande sätt överförs och konverteras till annat maskinläsbart medium i ett
format som överensstämmer med det affärssystem som företaget använder.
Kommentar: Bestämmelserna i BFL om räkenskapsinformationens form för bevarande tydliggörs i
BFNs Vägledning med allmänt råd 2000:5.
Där klargörs skillnaden mellan begreppen att upprätta en faktura och att sammanställa en faktura. En
faktura kan upprättas elektroniskt i ett faktureringssystem men kan sedan sammanställas och skrivas ut
i två exemplar varav det ena skickas till mottagaren och det kvarvarande exemplaret kan arkiveras som
räkenskapsinformation. I normalfallet arkiverar dock företagen den i faktureringssystemet upprättade
elektroniska fakturan som räkenskapsinformation. Det bör i detta sammanhang poängteras att elektroniska fakturor kan skickas först sedan mottagaren har godkänt att elektroniska fakturor tas emot och att
de tekniska förutsättningarna för att sända och ta emot elektroniska fakturor har överenskommits mellan affärsparterna.
När det gäller mottagna elektroniska fakturor är företaget skyldigt att arkivera dem på maskinläsbart
medium även om utskrift sker av fakturorna i vanlig läsbar form. Förses de utskrivna fakturorna med
kompletterande bokföringsinformation ska även de bevaras som räkenskapsinformation med hänvisning till den elektroniska fakturan. Uppgifterna i den elektroniska fakturan får omgående överföras till
annat maskinläsbart medium hos företaget. Den mottagna datafilen innehållande de elektroniska fakturorna behöver efter överföringen till annat maskinläsbart medium inte sparas, förutsatt att överföringen
skett på ett betryggande sätt, det vill säga att uppgifterna i fakturorna inte har ändrats.

3.6.4 Övriga aspekter på arkivering av räkenskapsinformation enligt BFL,
BFN:s allmänna råd och ML
I BFN:s vägledningar och allmänna råd klargörs att arkiveringen ska göras så att informationen är överskådlig, åtkomlig för externa granskare och förvaras i ordnat skick under hela arkiveringstiden. För att
uppfylla dessa krav bör företaget vid större volymer av räkenskapsinformation upprätta en arkivplan. Av
denna bör framgå var mottagna och utfärdade förvaras och i vilken form de bevaras, vanlig läsbar form,
mikroskrift eller på maskinläsbar form. Förvaras fakturor på maskinläsbart medium ska utrustning och
programvara för omedelbar utskrift i vanlig läsbar form eller mikroskrift finnas tillgänglig. Behörighetsrutiner ska finnas som omöjliggör ändring i arkiverad räkenskapsinformation.
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3.6.5 Länkar till gällande regelverk
Gällande regelverk för arkivering och åtkomst av faktura finns på följande webbplatser:
•

Bokföringslagen: www.riksdagen.se

•

Bokföringsnämnden: www.bfn.se

•

Skatteverket www.skv.se
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