
 

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 
 Version: 1.60 

Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59 

GS1 Sweden ESAP 

Element och struktur 
Term nr Element Förekomst Elementspecifikation 

 

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 1  / 19 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument. © Copyright GS1 Sweden 
 

   Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade 

produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. 

Gällande prislista vid fakturatillfället styrs av kommersiellt avtal mellan affärsparter. 

Om priserna skall gälla vid orderdag eller leveransdag måste avtalas. 
 

 PRISLISTEHUVUD  1 .. 1 Comment:  Följande termer förekommer en gång per prislista. 

* T0001  Prislistenummer  1 .. 1 Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera prislistan. 
Comment: Varje ny prislista ska ges en unik identitet. 

Använd gärna GDTI för att få en globalt unik identitet. GDTI (Global Document Type Identifier, GS1- 
dokumentidentitet) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

T0002  Prislistestatus  1 .. 1 Definition: Statuskod som anger hur detta affärsmeddelande hanteras 
Comment: 9 - original, används första gången vid nytt avtal 

4 - ändring, endast ändrade artiklar, samtlig information inom ett GTIN skall sändas. 
5 - ersättning, hela prislistan skall sändas. 

T0003  Prislistedatum  1 .. 1 Definition: Utgivningsdatum för en prislista 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

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

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

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

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

T0007  Referens till avtal/kontrakt  1 .. 1 Definition: Identiteten för ett kommersiellt avtal eller kontrakt som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Referens till det kommersiella avtalet som gäller för priserna i prislistan. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. 

Length: 1 .. 35 

* T0006  Referens till prislista  0 .. 1 Definition: Identiteten för den prislista som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Referens till föregående prislista. Används vid ändringsprislista (T0002=4) eller ersättningsprislista 

(T0002=5). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

 
 GILTIGHETSTID  1 .. 1 Comment:  Giltighetstiden är den tid som priserna gäller enligt avtal. Giltighetstid för tillfälliga rabatter och kampanjer 

anges på radnivå för aktuella artiklar. Sista giltighetstid anges om slutdatum för priserna är avtalat. 

T0004  Första giltighetsdatum  1 .. 1 Definition: Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 
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T0005  Sista giltighetsdatum  0 .. 1 Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog 
Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare' eller när prislistan skall avslutas vid nytt avtal. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

 
 AVTALSINFORMATION  0 .. 1 Comment:  Avtalsinformation används för att ange rabatter och avgifter som gäller vid en order. Beräkningsgrund för 

avtalsinformation styrs av kommersiellt avtal. 
* 

 ORDERRABATT  0 .. unbounded Comment:  En eventuell orderrabatt anges antingen i procent eller som ett belopp. Endast en av klasserna 
"Orderrabattsats" och "Orderrabattbelopp" får användas. Uppgifterna ska kunna matchas mot "T2201 
Fakturarabattbelopp" i fakturan. 

Stereotype: choice 

 
 ORDERRABATTSATS  1 .. 1  

+ T2173  Orderrabatt, procentsats  1 .. 1 Definition: Överenskommen orderrabatt i procent 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 ORDERRABATTBELOPP  1 .. 1 Stereotype: choice 

+ T2174  Orderrabatt, belopp  1 .. 1 Definition: Överenskommen orderrabatt som ett belopp 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 FRAKTKOSTNAD  0 .. unbounded Comment:  En eventuell fraktkostnad anges antingen i "T3420 Referens till fraktavtal" eller i klassen "Fraktavgift". 

Stereotype: choice 

+ T3420  Referens till fraktavtal  1 .. 1 Definition: Referens till identiteten för det fraktavtal som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Termen används för företag med logistikprislista då transportkostnaderna beräknas efter kostnaderna för 

den faktiska transporten av en order. 

Format: Ett heltal med upp till 10 siffror. 
Maximum Total Digits: 10 
Maximum Decimal Digits: 0 

 
 FRAKTAVGIFT  1 .. 1 Comment:  Endast en av klasserna "Fraktavgift, procentsats" och "Fraktavgift, belopp" får användas. 

Med hjälp av kvantitetssteg kan olika fraktavgifter anges beroende på orderbelopp eller beställd kvantitet. 
Stereotype: choice 

 
 FRAKTAVGIFT, PROCENTSATS  1 .. unbounded Comment:  Om fraktavgiften anges i procent ska procentsatsen räknas om till ett belopp när det anges i fakturan. 

+ T3421  Fraktavgift, procentsats  1 .. 1 Definition: Avgiften för frakten av varorna i procent. 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 
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+ T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

+ T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

+ T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 FRAKTAVGIFT, BELOPP  1 .. unbounded  

T0091  Fraktavgift, belopp  1 .. 1 Definition: Avgiften för frakten av varorna. 
Comment: Beloppet anges exkl. moms 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 
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  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 AVDRAG FÖR GODSHÄMTNING  0 .. 1 Comment:  Denna klass används då det finns överenskommelse om att avdrag ges på fakturan då 

gods ska hämtas av köparen. Ett eventuellt avdrag anges antingen i procent eller som ett belopp. Endast 
en av klasserna "Avdrag för godshämtning, procentsats" och "Avdrag för godshämtning, belopp" får 
användas. 
Med hjälp av kvantitetssteg kan olika avdrag för godshämtning anges beroende på orderbelopp eller 
beställd kvantitet. 

Stereotype: choice 

 
 AVDRAG FÖR GODSHÄMTNING, PROCENTSATS  1 .. unbounded Comment:  Om avdrag för godshämtning anges i procent ska procentsatsen räknas om till ett belopp när det anges i 

fakturan. 

+ T3422  Avdrag för godshämtning, procentsats  1 .. 1 Definition: Avdrag i procent som fakturan minskas med då godset har hämtats av köparen. 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

+ T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

+ T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

+ T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
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  Code/Description  

 
 

  MMT millimeter 
 

 
  PCE styck 

 
 AVDRAG FÖR GODSHÄMTNING, BELOPP  1 .. unbounded  

T3412  Avdrag för godshämtning, belopp  1 .. 1 Definition: Belopp som fakturan minskas med då godset har hämtats av köparen. 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 EXPEDITIONSAVGIFT  0 .. unbounded Comment:  Expeditionsavgift är avgifter som uppkommer i samband med expedition och administration. 

En eventuell expeditionsavgift anges antingen i procent eller som ett belopp. Endast en av klasserna 
"Expeditionsavgift, procentsats" och "Expeditionsavgift,belopp" får användas. 

Stereotype: choice 

 
 EXPEDITIONSAVGIFT, PROCENTSATS  1 .. unbounded Comment:  Om expeditionsavgift anges i procent ska procentsatsen räknas om till ett belopp när det anges i fakturan. 

+ T3423  Expeditionsavgift, procentsats  1 .. 1 Definition: Avgiften som faktureras för hanteringen av beställda varor i procent. 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 
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+ T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

+ T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

+ T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 EXPEDITIONSAVGIFT, BELOPP  1 .. unbounded  

* T3323  Expeditionsavgift, belopp  1 .. 1 Definition: Beloppet som faktureras för hanteringen av beställda varor. 
Comment: Beloppet anges exklusive moms. 

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

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 
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  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 PRISLISTERAD  0 .. unbounded Comment:  På radnivå i prislistan anges priser för beställlningsbara artiklar. Observera att olika pristyper används för 

artiklar med olika prissättning. Överenskomna avgifter för en artikel, som inte är förknippade med ett 
enskilt ordertillfälle, ska räknas in i priset oavsett pristyp. 

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

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

T0056  Prislisteradåtgärdskod  1 .. 1 Definition: Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 
Comment: Koder: 

1 - Tillägg, priser gällande en ny artikel, övrig artikelinfo överförs i "Artikelinformation (VCD)". Används för 
samtliga priser i original- och ersättningsprislista och nya artiklar i ändringsprislista. 
3 - Ändring, prisjustering av tidigare överförd artikel. Används enbart i ändringsprislista. 
2 - Borttag (avaktivera), Används enbart i ändringsprislista. 

T0154  Artikelns identitet, GTIN  1 .. 1 Definition: Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer. 
Comment: Identiteten ger åtkomst till information om artikeln (produkten eller tjänsten) och används vid dess 

beställning, leverans och fakturering. 

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

+ T0172  Leverantörens artikelnummer  0 .. 1 Definition: Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringssystem. 
Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). 
Comment: Får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Detta artikelnummer måste vara unikt, 

dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. 

Length: 1 .. 10 

+ T2108  Referens till kampanj  0 .. 1 Definition: Referens till identiteten för den kampanj som detta affärsdokument hänvisar till. 
Comment: Varje referens ska ges ges en unik identitet. Förslag: Identiteten anges som GDTI (Global Document Type 

Identifier, GS1-dokumentidentitet) som är ett alfanumerisk fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

T3388  Kvantitetsgrundande artikel  0 .. 1 Definition: Artikel ska ingå vid beräkning av kvantitetsrabatt för hela ordern. 
Comment: Indikator som anger när artikeln är kvantitetsgrundande för orderrabatten. 
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  Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

* T1158  Rabattberättigad artikel  0 .. 1 Definition: Artikeln/tjänsten ska tas med i kalkylering av rabatter. 
Comment: Indikator som anger när artikeln är rabattberättigad för orderrabatten. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 MERVÄRDESSKATT  0 .. 1 Comment:  Specificerar vilken skatt och skattesats som gäller för artikeln. 

+ T0197  Skattekategori  1 .. 1 Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  E Undantagen från moms 

 
 

  M Livsmedel 
 

 
  R Restaurangtjänster 

 
 

  S Standard 

 
 

  T Tidningar, böcker etc 

 
 

  Z Noll % moms 

+ T0195  Skattesats  1 .. 1 Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. 

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

 
 ORDERKVANTITET  0 .. 1 Comment:  Klassen används om priserna gäller under förutsättning att beställning sker av t ex fulla lav eller helpall. 

T0025  Minsta orderkvantitet  0 .. 1 Definition: Lägsta kvantitet som får beställas/avropas vid ett tillfälle 

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

T0055  Måttenhet för kvantitet  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. 
Comment: Används endast om enheten inte är per styck (antal förpackningar). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

T0024  Tilläggsorderkvantitet  0 .. 1 Definition: Den kvantitet (multipel) med vilket ordern får utökas utöver minsta orderkvantitet. 

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

T0055  Måttenhet för kvantitet  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. 
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  Comment: Används endast om enheten inte är per styck (antal förpackningar). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 PRISER, RABATTER OCH AVGIFTER  0 .. 1  

 
 AVTALADE PRISER  1 .. 1 Comment:  Ett avtalat pris är resultatet av en överenskommelse mellan köpare och säljare om vilket pris eller 

prismodell som ska gälla. 
Endast en av följande pristyper får användas per rad. 

Stereotype: choice 

 
 FASTA PRISER  1 .. 1 Comment:  Med fast pris menas att priset i princip är oförändrat under en tidsperiod. Om ett fast pris är avtalat gäller 

vanligtvis detta pris under hela avtalsperioden. 
 

 KONTRAKTSPRIS  0 .. 1  

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

köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden. 
Comment: Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Listningspris 
Comment: Enhetspriset (Nettopriset) inklusive rabatten angiven i klassen "Rabatt under avtalsperioden" exklusive 

moms. 

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

+ T0205  Prisändringsorsak, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger anledningen till att priset har ändrats. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  Z01 Ändring av valutakurs 

 
 

  Z02 Ändring av råvarupris 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Används tillsammans med "T0029 Kontraktspris" om priset är för fler än en styck, eller om priset är ett 

kilopris, meterpris etc. 

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

T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 
Comment: Används tillsammans med "T0029 Kontraktpris" i det fall prissättning är i annat mått än styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 
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  Code/Description  

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

T0204  Prislistans valuta  0 .. 1 Definition: Valutan i vilken prislistan är utställd. 
Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. 
Comment: Används om valutan för "T0029 Kontraktpris" är annan än svenska kronor (SEK). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

T1199  Prisets startdatum  1 .. 1 Definition: Startdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

T1200  Prisets slutdatum  0 .. 1 Definition: Slutdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 KONTRAKTSPRIS, RABATTERAT  0 .. 1  

T3288  Kontraktspris, rabatterat  1 .. 1 Definition: Det tillfälligt rabatterade kontraktspriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) 

som säljaren/leverantören erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden). 
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  Comment: Synonymer till Kontraktspris, rabatterat: Kampanjpris 

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

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Används tillsammans med "T3288 Kontraktspris, rabatterat" om priset är för fler än en styck, eller om 

priset är ett kilopris, meterpris etc. 

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

T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 
Comment: Används tillsammans med "T3288 Kontraktspris, rabatterat" i det fall prissättning är i annat mått än styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

T0204  Prislistans valuta  0 .. 1 Definition: Valutan i vilken prislistan är utställd. 
Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. 
Comment: Används om valutan för "T3288 Kontraktspris, rabatterat" är annan än svenska kronor (SEK). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

T1199  Prisets startdatum  1 .. 1 Definition: Startdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

T1200  Prisets slutdatum  1 .. 1 Definition: Slutdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 TILLÄGGSPRIS  0 .. 1  

+ T3424  Tilläggspris  1 .. 1 Definition: Det pris som läggs till för en försäljningsenhet av artikeln då den innehåller produkter med 

variabel vikt och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det 

överenskomna priset under avtalsperioden. 
Comment: Synonymer till Tilläggspris: Plocktillägg, Plockpris 

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

+ T0204  Prislistans valuta  0 .. 1 Definition: Valutan i vilken prislistan är utställd. 
Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. 
Comment: Används om valutan för "T3424 Tilläggspris" är annan än svenska kronor (SEK). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

+ T1199  Prisets startdatum  1 .. 1 Definition: Startdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

+ T1200  Prisets slutdatum  0 .. 1 Definition: Slutdatum för priset 
Comment: Endast om priserna inte är 'tillsvidare'. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

+ T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

+ T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 
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  Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 3 

+ T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 RÖRLIGT PRIS  1 .. 1 Comment:  Med rörligt pris menas att priset kan ändras mer eller mindre frekvent under en tidsperiod. Orsaken till 

prisförändring är vanligtvis tillgången på en produkt i relation till dess efterfrågan på marknaden. 
 

 AKTUELLT PRIS  0 .. 1  

T0203  Aktuellt pris  1 .. 1 Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt 

eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det 

överenskomna priset under avtalsperioden. 
Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris 
Comment: Aktuellt pris används för t.ex. färsk fisk, frukt och grönsaker. 

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

+ T0205  Prisändringsorsak, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger anledningen till att priset har ändrats. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  Z01 Ändring av valutakurs 

 
 

  Z02 Ändring av råvarupris 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" om priset är för fler än en styck, eller om priset är ett 

kilopris, meterpris etc. 

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

T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 
Comment: Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" i det fall prissättning är i annat mått än styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 
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  Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

T0204  Prislistans valuta  0 .. 1 Definition: Valutan i vilken prislistan är utställd. 
Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. 
Comment: Används om valutan för "T0203 Aktuellt pris" är annan än svenska kronor (SEK). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

T1199  Prisets startdatum  1 .. 1 Definition: Startdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

T1200  Prisets slutdatum  0 .. 1 Definition: Slutdatum för priset 
Comment: Endast om priserna inte är 'tillsvidare'. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 AKTUELLT PRIS RABATTERAT  0 .. 1  
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T0238  Aktuellt pris, rabatterat  1 .. 1 Definition: Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln 

(produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det 

överenskomna priset under en del av avtalsperioden (kampanjperioden). 
Comment: Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat 

spotmarknadspris, rabatterat börspris. 

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

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" om priset är för fler än en styck, eller om priset 

är ett kilopris, meterpris etc. 

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

T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 
Comment: Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" i det fall prissättning är i annat mått än styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

T0204  Prislistans valuta  0 .. 1 Definition: Valutan i vilken prislistan är utställd. 
Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. 
Comment: Används om valutan för "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" är annan än svenska kronor (SEK). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

T1199  Prisets startdatum  1 .. 1 Definition: Startdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

T1200  Prisets slutdatum  1 .. 1 Definition: Slutdatum för priset 
Comment: Endast om priserna inte är 'tillsvidare'. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

 
 KVANTITETSSTEG  0 .. 1 Comment:  Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet 

anges. 

T0079  Kvantitetströskel  1 .. 1 Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. 

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

T0080  Kvantitetstak  0 .. 1 Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. 
Comment: Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. 

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

T0081  Måttenhet för intervall  1 .. 1 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  AMT Belopp 
Ett mått på ett pengabelopp. 

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

 
 

  PCE styck 

 
 LISTPRIS  1 .. 1  

T0181  Listpris  1 .. 1 Definition: Grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören 

bestämt. 
Comment: Synonymer till Listpris: Grundpris, Katalogpris 

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

+ T0205  Prisändringsorsak, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger anledningen till att priset har ändrats. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  Z01 Ändring av valutakurs 

 
 

  Z02 Ändring av råvarupris 

T0030  Enhetsprisbasis  0 .. 1 Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). 
Comment: Används tillsammans med "T0181 Listpris". Används inte för priser som gäller per styck . 

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

T0031  Måttenhet för pris  0 .. 1 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. 
Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. 
Comment: Används tillsammans med "T0181 Listpris" i de fall prissättning är i annat än per styck. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 18  / 19 
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  Code/Description  

 
 

  GRM gram 

 
 

  KGM kilogram 

 
 

  MLT milliliter 
 

 
  MMT millimeter 

T0204  Prislistans valuta  0 .. 1 Definition: Valutan i vilken prislistan är utställd. 
Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. 
Comment: Används om valutan för "T0181 Listpris" är annan än svenska kronor (SEK). 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

T1199  Prisets startdatum  1 .. 1 Definition: Startdatum för priset 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

T1200  Prisets slutdatum  0 .. 1 Definition: Slutdatum för priset 
Comment: Endast om priserna inte är 'tillsvidare'. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

 
 ARTIKELRABATT  0 .. 1  

 
 RABATT UNDER AVTALSPERIODEN  0 .. 1 Comment:  Rabatt under avtalsperioden är den artikelrabatt på "T0181 Listpris" som använts för att beräkna "T0029 

Kontraktspris" eller "T0203 Aktuellt pris". Alla faktorer som påverkar rabatten ska vara inkluderade. 

T2094  Rabatt under avtalsperioden, procentsats  0 .. 1 Definition: Den rabattsats som överenskommits för en försäljningsenhet under avtalsperioden. 

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

* T3410  Rabatt under avtalsperioden, belopp  0 .. 1 Definition: Det rabattbelopp som överenskommits för en försäljningsenhet under avtalsperioden. 

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

 
 TILLFÄLLIG RABATT  0 .. 1 Comment:  Den tillfälliga rabatten är rabatten på "T0029 Kontraktspris" eller "T0203 Aktuellt pris" som använts för att 

beräkna "T3288 Kontraktspris, rabatterat" eller "T0238 Aktuellt pris, rabatterat". Alla faktorer som påverkar 
rabatten ska vara inkluderade. 

T2096  Tillfällig rabatt, procentsats  0 .. 1 Definition: Rabattsats vid tillfälligt pris på artikel, tex introduktionsrabatt eller kampanj. 

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

T2098  Tillfällig rabatt, belopp  0 .. 1 Definition: Rabattbelopp vid tillfälligt pris på artikel, tex introduktionsrabatt eller tillfällig kampanj. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 4 

 
 ARTIKELAVGIFT  0 .. 1 Comment:  Alla eventuella avgifter ska vara inräknande i priset, oavsett vilken pristyp som används. Alla specificerade 
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0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 19  / 19 
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst 
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer 
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  avgifter ska endast ses som information. 

T0299  Administrationsavgift  0 .. 1 Definition: Avgift för tillhandahållande av administrativ tjänst. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 2 

T0300  Utjämningsavgift returemballage  0 .. 1 Definition: Avgift för hantering av returemballage. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt två decimaler. 
Maximum Total Digits: 15 
Maximum Decimal Digits: 2 

T0254  Producentavgift  0 .. 1 Definition: Miljöavgift, som leverantör/producent eller importör har betalat för insamling och behandling/ 

återvinning av skrotad produkt. 

Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. 
Maximum Total Digits: 18 
Maximum Decimal Digits: 4 

 


