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Ifyllnadsexempel för beställning av tjänst i ESAP 6 

I exemplet beställer köparen fönsterputsning. Fönsterputsning är en tjänst och priset är 100 

kronor per putsat fönster. 

Köparen avropar en stycken tjänst fönsterputsning. Leverantören fakturerar köparen för 

antalet putsade fönster. 

Tabellerna nedan visar hur prislista, avrop och faktura är ifyllda. Endast termer och värden 

som är av betydelse för exemplet visas. 

Sortiment- och prislista 

Sortiment- och prislistan innehåller (bland annat) prisuppgifter för artikeln fönsterputsning. 

Med termen T4119 anges att fönsterputsning är en tjänst och inte en fysisk artikel. 

Term-id Termnamn Exempel Förklaring 

PRISLISTEHUVUD 

T0001 Prislistenummer 73000152017791234 Identiteten för sortiment- 
och prislistan som ett 
GDTI. 
 

PRISLISTERAD 1 

T0051 Radnummer 1 Prislisterad nummer 1. 
 

T0154 Artikelns identitet, GTIN 07393599000012 Identiteten för artikeln 
Fönsterputsning som ett 
GTIN. 

T4119 Tjänst, indikator SER SER anger att artikeln är 
en tjänst. 
 

T0018 Artikelbenämning Fönsterputsning  
 

T0186 Variabelmåttindikator VQ Koden VQ anger att 
fönsterputsning är en 
variabelmåttvara, vilket i 
det här fallet innebär att 
priset för 
fönsterputsningen beror 
av hur många fönster 
som putsas. 

T0029 Kontraktspris 100 100 kronor per fönster. 
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Avrop 

I avropet beställer köparen fönsterputsning.  

Term-id Termnamn Exempel Förklaring 

AVROPSHUVUD 

T0034 Avropsnummer 73500010009921111 Identiteten för avropet 
som ett GDTI 

AVROPSRAD 1 

T0051 Radnummer 1 Avropsrad nummer 1. 
 

T0154 Artikelns identitet, GTIN 07393599000012 Identiteten för artikeln 
Fönsterputsning som ett 
GTIN. 

T0039 Beställd kvantitet 1 Köparen beställer 1 
styck 
fönsterputsningstjänst. 

 

Faktura 

I fakturan anges bland annat pris och kvantitet för fönsterputsningen. 15 stycken fönster har 

putsats. 

För fysiska artiklar är det obligatoriskt att ange referens till den rad i avropet som innehöll 

beställningen av artikeln. För tjänster får däremot referens till avrop och avropsrad saknas 

om parterna har kommit överens om detta i avtal. Artikeln Fönsterputsning är en tjänst 

(markerad med SER i T4119 i prislistan). I och med att tjänsten har angivits i avropet ska 

referens ges till avrop och avropsrad. Om tjänsten är en del i avtalet, och därmed inte 

angivits i avropet (jämför med exemplet om orderprioritering), anges inte referens till avrop 

och avropsrad i fakturaraden. 

Term-id Termnamn Exempel Förklaring 

FAKTURAHUVUD 

T0060 Fakturanummer 73000152015571234 Identiteten för fakturan som 
ett GDTI. 
 

T0061 Fakturatyp 380 380=Faktura. 
 

T0047 Referens till avrop 73500010009921111 Identiteten för avropet 
ovan. 

FAKTURARAD 1 

T0154 Artikelns identitet, 
GTIN 

07393599000012 Identiteten för artikeln 
Fönsterputsning som ett 
GTIN. 

T0069 Fakturerad kvantitet 15 15 fönster har putsats. 
 

T0029 Kontraktspris 100 Priset är 100 kr per fönster. 
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T0071 Radbelopp 1500 100kr x 15st 
 

T0047 Referens till avrop 73500010009921111 Identiteten för avropet 
ovan. 
 

T0088 Referens till avropsrad 1 Rad nummer 1 i avropet. 
 

 
 
Om leverantören inte är klar med fönsterputsningen kan en ytterligare faktura ställas 
ut med fler fönster putsade som refererar till samma avrop och avropsrad. Köparen 
och leverantören kommer överens om flera fakturor ska ställas ut eller om 
leverantören ställer ut en faktura när alla fönster är putsade. 


