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EHL Prislista

EDIFACT-meddelande MS 25

PRICAT:D:96A:UN:EAN006

Prislistehuvud
Följande termer förekommer max. en gång per meddelande
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0001

Prislistenummer

Leverantörens prislistenummer

*

T0002

Prislistestatus

*

T0003
T0007

Prislistedatum
Referens till avtal/kontrakt

Kod som anger om transaktionen är en original
prislista, ersättning för en befintlig prislista, eller
ändringar på en befintlig prislista
Utgivningsdatum för en prislista
Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt

T0009

Leverantören

T0008

Köparen

*

T0004

Giltigt fr.o.m

*

T0005

Giltigt t.o.m

*

T0006

Referens till prislista

Prislistenumret (T0001) som denna transaktion
hänvisar till.

*

T0204

Prislistans valuta

Valutan i vilken prislistan är utställd.

Part som definieras som juridisk säljare enligt ett
kommersiellt avtal
Part som definieras som juridisk köpare enligt ett
kommersiellt avtal
Startdatum för information/priserna i en
prislista/produktkatalog
Slutdatum för information/priserna i en
prislista/produktkatalog

Format

Status/villkor

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

an..17

R

Leverantörens prislistenummer. Varje ny prislista skall förses med en
unik identitet.

BGM/1004

an..3

R

BGM/1225

n8
an..17

R
D0

4 - ändringsprislista
5 - ersättningsprislista
9 - original prislista
Datum för utgivning av informationen i meddelandet (jfr. T0004).
Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. Kan
specificeras här eller per rad

n13

R

EAN-lokaliseringsnummer

SG2/NAD+SU/C082/3039

n13

R

EAN-lokaliseringsnummer

SG2/NAD+BY/C082/3039

n8

R

ÅÅÅÅMMDD

DTM+157/C507/2380

n8

D0

Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.
ÅÅÅÅMMDD

DTM+21E/C507/2380

an..17

D0

SG1/RFF+PL/C506/1154

an..3

D0

Referens till föregående prislista. Obligatorisk om status i T0002 är
'ersättning' eller 'ändring'.
Används ej i originalprislista
Om ej SEK. Kod enligt ISO 4217

DTM+137/C507/2380
SG1/RFF+CT/C506/1154

SG6/CUX+2/C504/6345

Produktgrupp
Av EDIFACT-tekniska skäl, måste T0010 förekomma minst en gång. Den har konstantvärde '2'.
Termnr.
T0010

Termnamn

Termdefinition

Produktgrupptyp

Kod som anger typ av gruppering i en prislista

Format
an..3

Status/villkor
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

2 - ingen gruppering

SG16/PGI/5379

Prislisterad
Följande termer förekommer en gång för varje vara (artikel eller förpackning) som specificeras.
Termnr.

*

T0013
T0056

Termnamn

Termdefinition

Radnummer
Prislisteradåtgärdskod

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

Format
n..6
an..3

Status/villkor
R
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på raderna inom prislistan
1 - tillägg
2 - borttag
3 - ändring
Koderna '2' och '3' används endast i ändringsprislista (T0002 = '4')

SG33/LIN/1082
SG33/LIN/1229

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast ett; D2 - alla eller inga; D3 - ett eller flera; D4 - ett eller inga; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst ett till; D7 - om första, då inga flera
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T0015

Varuidentifikation

Globala handelsvarunumret (GTIN)

T0210
T0184

Kompletterande varuidentitet
Varunummertyp

T1106

Varugruppskod

*

T1139

Varugruppskodsystem, kod

*

T0050

*
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n..14

R

Kompletterande identitet på en vara eller tjänst
Systemet i vilket föregående varunummer är kodat

an..35
an..3

D0
D5

Varans kategori i grupperingssystem enligt kodlistan i
T1139
Kod som anger vem som ansvarar för kodsystemet
som tillämpas

an..35

D2

an..3

D2

Ersättningsvarunummer

Identitet av en vara som ersätter varan i T0015.

an..35

D0

T0057

Ersatt varunummer

an..35

D0

T0018

Varubenämning

Identitet av en vara som ersätts av varan i T0015
alt.T1118
Klartextbenämning av en vara eller tjänst

2x
an..35

R

*
*

T0143
T0017

Varumärke
Beställningsbar indikator

Varans varumärke
Kod som anger att förpackningen ej är beställningsbar

an..35
an2

D0
D0

*

T0141

Kollins bruttovikt

Bruttovikt på en kolli för ankomstkontroll.

n..18(3)

D0

T0207
T0208
T0209
T0025
T0024

Förpackningens höjd
Förpackningens bredd
Förpackningens djup
Minsta orderkvantitet
Tilläggs orderkvantitet

D0
D0
D0
D0
D5

T0076

Tillgänglighetsdatum

Höjden på förpackningen (topp till botten)
n..18(3)
Bredden på förpackningen (sida till sida eller "face")
n..18(3)
Djupet på varan (front till bak)
n..18(3)
Lägsta kvantitet som får beställas/avropas vid ett tillfälle
n..15(3)
Den kvantitet (multipel) med villket ordern får utökas n..15(3)
utöver minsta orderkvantitet, T0025.
Datum när en ny vara blir tillgänglig för leverans (om ej n8
omgående)

D0

SG33/DTM+44/C507/2380

T0007

Referens till avtal/kontrakt

Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt

D0

SG33/RFF+CT/C506/1154

*
*

*

+

an..17

T0210
T0184
T1106
T1139
T1106
T1139

T0025
T0024

UPC-12, EAN/UCC-8, EAN/UCC-13 eller EAN/UCC-14 identitet av
denna artikel eller förpackning.
Används vid behov.
MF - tillverkarens artikelnummer

SG33/LIN/C212/7140

Kan upprepas. En vara kan ingå i flera grupper.

SG33/PIA+1/C212/7140

GC- CPV
GN - nationell kodsystem
GU - varuleverantören
ZDA - Dabas
ZEH - EHL
ZOF - EDI Office
Indentitet för den artikel eller förpackning som ersätter borttagen varan
T0015.
Indentitet för den artikel eller förpackning som ersätts av den artikel i
T0015.
En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna artikel
eller förpackning.

SG33/PIA+1/C212/7143

SG33/PIA+1/C212/7140
SG33/PIA+1/C212/7143

i SG33/PIA+3/C212/7140
SG33/PIA+4/C212/7140
SG33/IMD+F+ANM/C273/7008

Används vid behov. Varumärket bör ej ingår i varubenämning.
Används vid behov.
NO - förpackningen kan ej beställas (prislisteraden är endast för
information)
Används vid behov.
Kan anges som 'cirka' eller 'exakt'.

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

Används vid behov.
Används vid behov.
Används vid behov.
Används vid behov.
t.ex. om varan beställs i en förpackningsstorlek men levereras endast i
en större enhet med flera förpackningar

SG33/MEA+PD+HT/C174/6314
SG33/MEA+PD+WD/C174/6314
SG33/MEA+PD+LN/C174/6314
SG33/QTY+53/C186/6060
SG33/QTY+43E/C186/6060

SG33/MEA+PD+AAD/C174/631
4

Priser
Följande termer förekommer minst en gång för varje prislisterad om varan är beställningsbar. Om stafflade priser baserade på kvantitet eller datum används,
specificeras detta här.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format
n..15(4)

D1

n..15(4)

D1

n..18(3)

D5

n..18(3)

D5

*

T0029

Kontraktpris

*

T0182

Rabatterat listpris

T0079

Kvantitetströskel

Enhetspris netto för en (eller flera)
förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal
Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)
enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt
avräknad
Lägsta kvantitet för ett visst pris

T0080

Kvantitetstak

Högsta kvantitet för ett visst pris

Status/villkor

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

T0029
T0182
T0029
T0182

Avser den artikel eller förpackning som är specificerad i T0015

SG37/PRI+AAA/C509/5118

Avser den artikel eller förpackning som är specificerad i T0015

SG37/PRI+AAA/C509/5118

T0079
T0081
T0080
T0081

Lägsta kvantitet för villket priset gäller

SG37/RNG+4/C280/6162

Högsta kvantitet för villket priset gäller

SG37/RNG+4/C280/6152

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast ett; D2 - alla eller inga; D3 - ett eller flera; D4 - ett eller inga; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst ett till; D7 - om första, då inga flera
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*

T0081

Måttenhetskvalificerare för intervall

Måttenhet för intervallspecificering

*

T0004

Giltigt fr.o.m

T0005

Giltigt t.o.m

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

T0171

REPA-avgift

+

T0254

Producentavgift

+

T0255

Branschkampanj

Uppdaterad: 2001-02-23
Utskriven:

an..3

D6

n8

D0

n8

D0

Miljöavgift, som leverantör/producent eller importör har n..18(4)
betalat till REPA-systemet (för insamling och
behandling/återvinning av bl a förpackningar). Endast
för information
Miljöavgift, som leverantör/producent eller importör har n..18(4)
betalat för insamling och behandling/återvinning av
skrotad produkt. Endast för information
Avgift för branschgemensam
n..18(4)
marknadsföringskampanj

T0081
T0079
T0080
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PCE - styck

SG37/RNG+4/C280/6411

Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term
på huvudnivån.
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.
Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån

SG37/DTM+157/C507/2380

D0

Avgift per enhet för denna förpackning

SG41/MOA+23/C516/5004

D0

Avgift per enhet för denna förpackning

SG41/MOA+23/C516/5004

D0

Avgift per enhet för denna förpackning

SG41/MOA+23/C516/5004

SG37/DTM+21E/C507/2380

Skatter
Följande termer förekommer en gång för varje aktuell kombination av skattetyp, skattekategori och skattesat. Skattetypen mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid.
Varor/tjänster som är undantagna från mervärdesskatt redovisas som undantagna (E)
Termnr.
*

T0194
T0195
T0197

Termnamn

Termdefinition

Skattetyp
Momssats
Skattekategori

Kod som anger skattetyp.
Skattesats för en vara eller en tjänst.
Skattekategori för en vara eller en tjänst.

Format
an..3
n..6(4)
an..3

Status/villkor
R
D0
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

VAT - mervärdesskatt
Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt.
B - begränsad avdragsrätt
E - undantagen från mervärdesskatt
H - mervärdesskatt på hotell, camping, etc.
L - mervärdesskatt på kommunalverksamhet
M - mervärdesskatt på livsmedel
R - mervärdesskatt på restaurangtjänster
S - standard skattesats/mervär

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

Prislistesubrad
Följande termer förekommer där förpackningshiearki eller en sammansatt produkt/tjänst ska specificeras. Varje artikel som ingår i en hierarki eller sammansatt
produkt/tjänst måste föregås av artikelinformation av densamma i en huvudrad.
Termnr.

*

Termnamn

Termdefinition

Format

T0013
T0056

Radnummer
Prislisteradåtgärdskod

n..6
an..3

T0032

Underradsindikator

Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen
Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller
ändrad
Indikerar att denna rad är en subrad till raden angiven i
T0155

T0155
T0015

Hänvisningsradnummer
Varuidentifikation

Numret på raden som denna underrad hänvisar till
Globala handelsvarunumret (GTIN)

Status/villkor

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

R
R

Löpnummer på raderna inom prislistan.
1 - tillägg

SG33/LIN/1082
SG33/LIN/1229

n1

R

1 - subrad

SG33/LIN/C829/5495

n..6
n..14

R
R

Löpnumret på den huvudrad som denna underrad hänvisar till.
UPC-12, EAN/UCC-8, EAN/UCC-13 eller EAN/UCC-14 identitet för
denna förpackning. Förpackningen ska ha specificerats i en tidigare
prislisterad.

SG33/LIN/C829/1082
SG33/LIN/C212/7140

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast ett; D2 - alla eller inga; D3 - ett eller flera; D4 - ett eller inga; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst ett till; D7 - om första, då inga flera
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Antalet förpackningar i (ytter)förpackning Antalet förpackningar som ingår i en (ytter)förpackning

Version: 2.00 beta 1

Uppdaterad: 2001-02-23
Utskriven:

n..15

D0

Används vid beskrivning av förpackningshierarki. Termen avser antalet SG33/QTY+45E/C186/6060
av denna förpackning som ingår i ytterförpackningen. Hänvisning till den
prislisterad i vilken ytterförpackningen specificeras återfinns i
hänvisningsradnummer (T0155).

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