


 
Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden 
behandlar det maximala informationsinnehållet i de två meddelandetyperna. I den praktiska användningen kan riskerna för informationsförlust minskas eller 
rent av elimineras genom parternas begränsning av informationsinnehållet genom EDI-avtal.  
 
I sammanställningen nedan behandlas bara kontroller/åtgärder som bör vidtas med anledning av ett konverteringssteg, Svefaktura  Fulltextfaktura eller 
Fulltextfaktura  Svefaktura.  
 
Vid konvertering skall generellt hänsyn tas till elementens formatbegränsningar, vilka framförallt är noterbara i fulltextfakturans fältlängder. I det här 
dokumentet påpekas dock bara särskilt ett fåtal situationer där problemen kan antas vara vanligt förkommande. Med anledning av att många uppgiftstyper 
kan komma att placeras i Svefakturans Note-element bör implementerare analysera olika utformningar för god läsbarhet; men något layoutkrav eller 
liknande krav ställs inte i denna guide. 
 
Alla kontroller utgår från att ett formellt korrekt meddelande konverteras. Kontroller av respektive meddelandets formella riktighet (mot XML schema eller 
motsvarande Edifact-specifikation, av elementsamband, med mera), före respektive efter konverteringen, inkl tillhörande felhantering förutsätts ske separat. 
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VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA 

 

Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
konvertering till EDIFACT-
meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

Termnr Termnamn Krav på 
värde 

Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

 
Fakturahuvud 

 

R an..17 BGM/1004 - T0060 Fakturanummer R String /sfti:Invoice/sfti:ID - 

R an..3 BGM/C002/1001 - T0061 Fakturatyp R Integer /sfti:Invoice/sfti:InvoiceTypeCode 
[=380 | 381] 

Vid behov: 
- ersätts 82 med 380 
- ersätts 389 med 381 samt texten 
”Självfaktura” i /sfti:Invoice/cbc:Note 
[Ovanlig situation] 

R n8 DTM+137/C507/2380 - T0062 Fakturadatum R Date /sfti:Invoice/cbc:IssueDate - 

 n8 DTM+35/C507/2380 - T0176 Verkligt leveransdatum  Date /sfti:Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDe
liveryDateTime 

- 
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VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA 

 

Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
konvertering till EDIFACT-
meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

Termnr Termnamn Krav på 
värde 

Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

 n8 DTM+11/C507/2380 - T0127 Avsändningsdatum  Date /sfti:Invoice/sfti:TaxPointDate - 

 n8 DTM+167/C507/2380 Risk för informationsförlust – 
klockslag kan inte hanteras.  

T2001 Faktureringsperiodens 
fr o m datum 

 DateTime /sfti:Invoice/sfti:InvoicingPeriod/cbc:St
artDateTime 

- 

 n8 DTM+168/C507/2380 Risk för informationsförlust – 
klockslag kan inte hanteras.  

T2002 Faktureringsperiodens 
t o m datum 

 DateTime /sfti:Invoice/sfti:InvoicingPeriod/cbc:En
dDateTime 

- 

 n8 SG8/PAT+3++66:1’ och 
SG8/DTM+13/C507/2380 

- T0067 Förfallodatum  Date /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:D
uePaymentDate 

- 

 an..35 SG1/RFF+CT/C506/1154 - T0007 Referens till 
avtal/kontrakt 

 String /sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentRe
ference/cac:ID [=CT] 

- 

 an..17 SG1/RFF+PL/C506/1154 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Referens 
till prislista” hämtas ur Svefakturan 
kan inte anges.  

T0006 Referens till prislista  String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Referens till 
prislista”, följt av datavärdet.  

 an..17 SG1/RFF+ON/C506/1154 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Referens 
till avrop” hämtas ur Svefakturan 
kan inte anges.  

T0047 Referens till avrop  String /sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumen
tReference/cac:ID 
eller 
/sfti:Invoice/cbc:Note 

Om T2003 saknas placeras 
referens till avrop i 
RequisitionistDocumentReference. 
Annars: lägg ut ledtexten ”Referens 
till avrop”, följt av datavärdet i Note. 

 an..35 SG1/RFF+DQ/C506/1154 - T0063 Referens till följesedel  String /sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentRe
ference/cac:ID [=DQ] 

- 

 an..17 SG1/RFF+AAK/C506/1154 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Referens 
till  leveransavisering” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  
[Ovanlig situation] 

T0090 Referens till 
leveransavisering 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Referens till 
leveransavisering”, följt av 
datavärdet. 
[Ovanlig situation] 

 an..17 SG1/RFF+IV/C506/1154 - T0089 Referens till faktura  String /sfti:Invoice/sfti:InitialInvoiceDocument
Reference/cac:ID 

- 

 an..35 SG1/RFF+CR/C506/1154 Risk för informationsförlust. Två 
referenser kan förekomma i 
Svefaktura: säkerställ att första 
förekomsten av referensen tas 
med, om sendan plats finns 
konkatenera in referens nr 2. 

T2003 Köparens referens R String /sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumen
tReference/cac:ID 

Observera obligatorisk uppgift i 
Svefaktura. I första hand placeras 
T2003 här, i andra hand T0047 
Referens till avrop, i tredje hand 
leveransadress (namn och 
avdelning), i färde hand köparens 
namn och avdelning. 

 an..35 SG1/RFF+SS/C506/1154 - T2004 Leverantörens referens  /sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentRe
ference/cac:ID [=ACD] 

- 

 an..35 SG1/RFF+AP/C506/1154 - T0170 Leverantörens 
kundreskontra referens 

 /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeeFinancialAccount/cac:PaymentIn
structionID 

- 
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R n13 SG2/NAD+BY/C082/3039 Risk för informationsförlust – 
obigatorisk uppgift. Det finns inget 
krav på Köparidentifikation i 
Svefakturan, inte heller att ev 
använd identitet en GS1 GLN 

T0008 Köparen [identifikation]  String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:PartyIdentification/cac:ID 

- 

  Informationsförlust.  
AdressID används inte i fulltext-
fakturan. 

 Köparen – adressID   String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cac:ID [utelämnat] 
 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

R an..35 SG2/NAD+BY/C082/C080/303
6 (1) 

- T0097a Köparen - 
företag/institution  

R String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:PartyName/cbc:Name 

- 

 an..35 SG2/NAD+BY/C082/C080/303
6 (2) 

- T0097b Köparen - avdelning 
eller dyl. 

 String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:Department 

- 

 an..35 SG2/NAD+BY/C082/C059/304
2 (1) 

- T0097c Köparen - gatuadress / 
boxnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:StreetName 

- 

 an..35 SG2/NAD+BY/C082/C059/304
2 (2) 

- T0097d Köparen - gatuadress / 
boxnummer (2) 

 String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:Postbox 

- 

 an..35 SG2/NAD+BY/C082/3164 
 

- T0097e Köparen – stad  String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:CityName 

- 

 an..9 SG2/NAD+BY/C082/3251 
 

- T0097f Köparen - postnummer  String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:PostalZone 

- 

 an..3 SG2/NAD+BY/C082/3207 
 

- T0097g Köparen – land  String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cac:Country/cac:Identific
ationCode 

- 

  Risk för informationsförlust. 
Förekomst av icke-specialiserade 
adressrader försämrar adress-
informationens kvalitet.  

 Köparen – 
icke-specialiserade 
adressrad(er) 

 String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Lin
e 

Ingen information kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 an..35 SG2/NAD+BY 
SG3/RFF+VA/C506/1154 

- 
T0099 Köparens moms-

registreringsnummer 
 String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/

cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID 

/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
/cac:ID [=VAT] 

- 

  Informationsförlust.  
Köparens kontakt kan inte anges i 
fulltextfaktura. 

 Köparens kontakt  String /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/
cac:Contact 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 n13 SG2/NAD+IV/C082/3039 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev id för 
”Fakturamottagaren” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T0085 Fakturamottagaren 
[identifikation] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext 
”Fakturamottagare”, följt av 
datavärdet (fakturamottagarens 
identifikation) samt dennes namn 
och adressuppgifter enligt T0103.  
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 adress SG2/NAD+IV/C080-3207 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
”Fakturamottagarens adress” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

T0103 Fakturamottagarens 
adress [namn, 
avdelning, gata/box, 
stad, postnr, landskod] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Se ovanstående T0085. 

 n13 SG2/NAD+ITO/C082/3039 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev id för 
”Fakturaadressat” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T0240 Fakturaadressat 
[identifikation] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext 
”Fakturaadressat”, följt av 
datavärdet (fakturaadressatens 
identifikation) samt dennes namn 
och adressuppgifter enligt T0103.  

 adress SG2/NAD+ITO/C080-3207 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
”Fakturaadressatens adress” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

SFTI7 Fakturaadressatens 
adress [namn, 
avdelning, gata/box, 
stad, postnr, landskod] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Se ovanstående SFTI7. 

 n13 SG2/NAD+CN/C082/3039 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev id för 
”Godsmottagaren” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T0036 Godsmottagaren 
[identifikation] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext 
”Godsmottagaren”, följt av 
datavärdet (godsmottagarens 
identifikation) samt dennes namn 
och adressuppgifter enligt T0108.  

 adress SG2/NAD+CN/C080-3207 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
”Godsmottagarens adress” hämtas 
ur Svefakturan kan inte anges.  

T0108 Godsmottagarens 
adress [namn, 
avdelning, gata/box, 
stad, postnr, landskod 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Se ovanstående T0036. 

 n13 SG2/NAD+DP/C082/3039 Förekommer inte i källdokumentet  Leveransmottagaren 
[identifikation] 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cac:AddressLine/cbc:Line 

Läggs ut med ledtext 
“Leveransmottagare id”, följt av 
datavärdet 

  Informationsförlust.  
AdressID används inte i fulltext-
fakturan. 

 Leverantören - 
adressID  

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cac:ID 

Ingen information kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 an..35 SG2/NAD+DP/C082/C080/303
6 (1) 

Förekommer inte i källdokumentet T0038a Leveransadress - 
företag/institution 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cac:AddressLine/cbc:Line 

- 

 an..35 SG2/NAD+DP/C082/C080/303
6 (2) 

- T0038b Leveransadress - 
avdelning 
eller dyl. 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cbc:Department 

- 

 an..35 SG2/NAD+DP/C082/C059/304
2 (1) 
 

- T0038c Leveransadress - 
gatuadress/boxnumme
r 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cbc:StreetName 

- 

 an..35 SG2/NAD+DP/C082/C059/304
2 (2) 
 

- T0038d Leveransadress - 
gatuadress / 
boxnummer (2) 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cbc:Postbox 

- 

 an..35 SG2/NAD+DP/C082/3164 
 

- T0038e Leveransadress – stad  String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cbc:CityName 

- 
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 an..9 SG2/NAD+DP/C082/3251 
 

- T0038f Leveransadress - 
postnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cbc:PostalZone 

- 

 an..3 SG2/NAD+DP/C082/3207 
 

- T0038g Leveransadress - land 
 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cac:Country/cac:Identification
Code 

- 

  Risk för informationsförlust. 
Förekomst av icke-specialiserade 
adressrader försämrar adress-
informationens kvalitet.  

 Leverantören – 
icke-specialiserade 
adressrad(er) 

 String /sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery
Address/cac:AddressLine/cbc:Line 

Ingen information i denna form kan 
förekomma i källdokumentet. 
Däremot kan ev id för leverans-
mottagaren och namn på företag 
institution placeras här. 

 n13 SG2/NAD+DP/C082/3039 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev id för ” 
Förbrukningsställe” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2006 Förbrukningsställe 
[identifikation] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext 
”Förbrukningsställe”, följt av 
datavärdet (identifikation för 
fröbrukningsstället) samt namn och 
adressuppgifter enligt T2030.  

 adress SG2/NAD+DP/C082/C080-
3207 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
”Förbrukningsadress, klartext” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

T2030 Förbrukningsadress, 
klartext 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Se ovanstående T2006. 

 n..10(4) SG8/PAT+20++66:3:M’ och 
SG8/DTM+13/C507/2380 
SG8/PCD+15/C501/5482 

- SFTI3 Dröjsmålsränta  Per cent /sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:P
enaltySurchargePercent 

- 

  Informationsförlust.  
”Betalningsvillkor, text” används 
inte i fulltextfakturan. 

 Betalningsvillkor, text  String /sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:N
ote 

Ingen information i denna form kan 
förekomma i källdokumentet. 
Däremot kan ev information om 
påminnelse- och kravavgift placeras 
här. 

 n..18(2) SG8/PAT+20... och 
SG8/MOA+345/C516/5004 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
”Påminnelseavgift” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

SFTI4 Påminnelseavgift  String /sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:N
ote 

Läggs ut med ledtext ”Påminnelse-
avgift”, följt av datavärdet 

 n..18(2) SG8/PAT+20... och 
SG8/MOA+201/C516/5004 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Kravavgift” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

SFTI5 Kravavgift  String /sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:N
ote 

Läggs ut med ledtext ”Kravavgift”, 
följt av datavärdet 

R n13 SG2/NAD+SU/C082/3039 Risk för informationsförlust – 
obigatorisk uppgift. Det finns inget 
krav på Köparidentifikation i 
Svefakturan, inte heller att ev 
använd identitet en GS1 GLN 

T0009 Leverantören 
[identifikation] 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyIdentification/cac:ID 

- 
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till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

  Informationsförlust.  
AdressID används inte i fulltext-
fakturan. 

 Leverantören – 
adressID  

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cac:ID 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

R an..35 SG2/NAD+SU/C082/C080/303
6 (1) 

- T0110a Leverantören – 
företag/institution 

R String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyName/cbc:Name 

- 

 an..35 SG2/NAD+SU/C082/C080/303
6 (2) 

- T0110b Leverantören – 
avdelning eller 
dyl. 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:Department 

- 

 an..35 SG2/NAD+SU/C082/C059/304
2 (1) 

- T0110c Leverantören – 
gatuadress / 
boxnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:StreetName 

- 

 an..35 SG2/NAD+SU/C082/C059/304
2 (2) 

- T0110d Leverantören – 
gatuadress / 
boxnummer (2) 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:Postbox 

- 

 an..35 SG2/NAD+SU/C082/3164 
 

- T0110e Leverantören – stad  String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:CityName 

- 

 an..9 SG2/NAD+SU/C082/3251 
 

- T0110f Leverantören – 
postnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cbc:PostalZone 

- 

 an..3 SG2/NAD+SU/C082/3207 
 

- T0110g Leverantören – land  String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cac:Country/cac:Identific
ationCode 

- 

  Risk för informationsförlust. 
Förekomst av icke-specialiserade 
adressrader försämrar adress-
informationens kvalitet.  

 Leverantören – icke-
specialiserade 
adressrader 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Lin
e 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 an..35 SG3/RFF+VA/C506/1154 - T0064 Leverantörens 
momsregistrerings-
nummer 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID 

/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
/cac:ID [=VAT] 

- 

 an..35 SG3/RFF+XA/C506/1154 CompanyID och CityName 
konkateneras i nämnd ordning 

T0111 Leverantörens 
organisationsnummer 
[och säte] 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID 

/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cac:Registration
Address/cbc:CityName 

/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
/cac:ID [=SWT] 

Källdokumentets organisations-
nummerSäte delas upp och 
placeras i CompanyID resp 
CityName 

 an..35 SG5/CTA+AD/C056/3412 - T2042 Tillfällig kontaktperson 
hos leverantören 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Accou
ntsContact/cbc:Name 

- 

 n..15 SG5/COM+TE/C076/3148 - T2043 Kontaktpersons 
telefonnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Accou
ntsContact/cbc:Telephone 

- 
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UPPGIFTSSLAG 
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Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
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och hur de skall lösas  

Termnr Termnamn Krav på 
värde 

Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

 SG5/COM+FX/C076/3148 -  Kontaktpersons 
telefaxnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Accou
ntsContact/cbc:Telefax 

- 

 an..512 SG5/COM+EM/C076/3148 - T2044 Kontaktpersons e-post-
adress 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Accou
ntsContact/cbc:ElectronicMail 

- 

  Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur en ev andra 
kontaktperson hämtas ur Svefaktu-
ran kan inte anges.  

 Ospecificerad 
kontaktperson hos 
leverantören 

 String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:Contact 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 an..35 SG3/RFF+FC/C506/1154 Det organisationsnummer för vilket 
F-skatt finns registrerat anges i 
segment RFF. Detta markerar att F-
skatt innehas och åberopas i aktuell 
transaktion.  

SFTI1 Leverantörens F-skatt  String /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cbc:ExemptionR
eason 
/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/
cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
/cac:ID [=SWT] 

I Svefaktura uttrycks F-skatt av 
texten ”F-skattebevis finns” i 
ExemptionReason för att markera 
att köparen ej skall ombesörja 
skatteinbetalning  på tjänst för 
denna transaktion. 

 n13  SG2/NAD+II/C082/3039 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev id för 
”Fakturamottagaren” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges. 

T0065 Fakturautfärdare, id  String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Faktura-
utfärdare, id”, följt av datavärdet 
(fakturamottagarens identifikation) 
samt dennes namn och 
adressuppgifter enligt SFTI2.  

 adress SG2/NAD+II/C080-3207 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
”Fakturamottagarens adress” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges. 

SFTI2 Fakturautfärdarens 
adress 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Se ovanstående T0065. 

 n13 SG2/NAD+PE/C082/3039 Risk för informationsförlust – 
obigatorisk uppgift. Det finns inget 
krav på Köparidentifikation i 
Svefakturan, inte heller att ev 
använd identitet en GS1 GLN 

T0066 Betalningsmottagaren 
[identifikation] 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

I förekommande fall läggs betal-
ningsmottagarens identifikation ut 
med ledtext “Id”, följt av datavärdet, 
och därefter elementen i T0110, 
kommaseparerade  

 an..35 SG2/NAD+PE/C082/C080/303
6 (1) 

- T0110a Betalningsmottagaren - 
företag/institution 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

Se även T0066 och övriga element 
T0110 

 an..35 SG2/NAD+PE/C082/C080/303
6 (2) 
 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

T0110b Betalningsmottagaren - 
avdelning eller 
dyl. 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

I fall att fler adresselement än namn 
finns i för T0119 läggs element 
kommaseparerade i efter T0110a 

 an..35 SG2/NAD+PE/C082/C059/304
2 (1) 
 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

T0110c Betalningsmottagaren - 
gatuadress / 
boxnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

I fall att fler adresselement än namn 
finns i för T0119 läggs element 
kommaseparerade i efter T0110a 

 an..35 SG2/NAD+PE/C082/C059/304
2 (2) 
 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

T0110d Betalningsmottagaren - 
gatuadress / 
boxnummer (2) 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

I fall att fler adresselement än namn 
finns i för T0119 läggs element 
kommaseparerade i efter T0110a 

 an..35 SG2/NAD+PE/C082/3164 
 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

T0110e Betalningsmottagaren 
– stad 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

I fall att fler adresselement än namn 
finns i för T0119 läggs element 
kommaseparerade i efter T0110a 
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 an..9 SG2/NAD+PE/C082/3251 
 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

T0110f Betalningsmottagaren - 
postnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

I fall att fler adresselement än namn 
finns i för T0119 läggs element 
kommaseparerade i efter T0110a 

 an..3 SG2/NAD+PE/C082/3207 
 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

T0110g Betalningsmottagaren - 
land 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeePartyName/cbc:Name 

I fall att fler adresselement än namn 
finns i för T0119 läggs element 
kommaseparerade i efter T0110a 

 an..17 SG2/FII+RB/C078/3194 - T0139 Betalningsmottagarens 
bankgironummer 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeeFinancialAccount/cac:ID 

/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeeFinancialAccount/cac:FinancialIn
stitutionBranch/cac:FinancialInstitution
/cac:ID [=BGABSESS] 

- 

 an..17 SG2/FII+RB/C078/3194 - T0140 Betalningsmottagarens 
postgironummer 

 String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeeFinancialAccount/cac:ID 

/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeeFinancialAccount/cac:FinancialIn
stitutionBranch/cac:FinancialInstitution
/cac:ID [=PGSISESS] 

- 

  Informationsförlust.  
Bankkontonummer till betalnings-
mottagaren kan inte anges i 
fulltextfaktura. 

 Bankkontonr  String /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeeFinancialAccount/cac:ID 

/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:P
ayeeFinancialAccount/cac:FinancialIn
stitutionBranch/cac:FinancialInstitution
/cac:ID [vid alla andra värden än 
PGSISESS | BGABSESS] 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet. 

 n..18(2) 
SG19/MOA+23/C516/5004 

- T0091 Fraktavgift   Decimal /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
Amount  

/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
ChargeIndicator [=true] 

/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
ReasonCode name=”Fraktavgift” 
[=ZZZ] 

- 

 n..18(2) SG15/ALC+C++6++AAT 
SG19/MOA+23/C516/5004 

- T1332 Expressfraktavgift   Decimal /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
Amount  

/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
ChargeIndicator [=true] 

/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
ReasonCode 
name=”Expressfraktavgift” [=ZZZ] 

- 
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Termnr Termnamn Krav på 
värde 

Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

  Informationsförlust.  
Datum för valutaomräkningskurs 
kan inte anges i fulltextfaktura. 

 Beräkningsfaktor för 
fraktavgift 

 Per cent /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
MultiplierFactorNumeric 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

  Informationsförlust.  
Datum för valutaomräkningskurs 
kan inte anges i fulltextfaktura. 

 Underlag för fraktavgift  Decimal /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
AllowanceChargeBaseAmount 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 an..3 SG33/TAX+7/C241/5153 
[=VAT] 

- T0194 Skattetyp [fraktavgift, 
moms]  

 String /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID 
[=VAT] 

- 

 n..6(4) SG21/TAX+7/C243/5278 - T0195 Skattesats [fraktavgift]  Per cent /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
TaxCategory/cbc:Percent 

- 

 an..3 SG21/TAX+7+VAT/5305 - T0197 Skattekategori 
[fraktavgift] 

 String /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
TaxCategory/cac:ID [= S | E] 
 

Skattekategori S och E: bevaras.  
Skattekategori H, L, M, R, T, U och 
Z: Kontrollera att skattesats finns i 
T0195 (annars är källdokument 
felaktigt) och ersätt med kodvärde 
S. 
Skattekategori B: ersätt med 
kodvärde S och lägg ut texten 
”Begränsad avdragsrätt” i 
/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Not
e 
Övriga kodvärden: förekommer i på 
nivå AllowanceCharge i 
fulltextfaktura. 

 an..3 SG7/CUX+2+4/C504/6345 - T2204 Fakturans valuta  String /sfti:Invoice/sfti:InvoiceCurrencyCode - 

 an..3 SG7/CUX+3+10E/C504/6345 - T0286 Momsvaluta  String /sfti:Invoice/sfti:TaxCurrencyCode - 

 n..6(4) SG7/CUX/C502 - T0283 Valutaomräkningskurs  Rate /sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:Ca
lculationRate 

/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cac:
SourceCurrencyCode =  
/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cac:
SourceCurrencyCode 

/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:
SourceCurrencyBaseRate 
[utelämnad eller = 1] 

/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cac:
TargetCurrencyCode = 
/sfti:Invoice/sfti:TaxCurrencyCode 

/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:
TargetUnitBaseRate [utelämnad 
eller = 1] 
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och hur de skall lösas  

  Informationsförlust.  
Datum för valutaomräkningskurs 
kan inte anges i fulltextfaktura. 

 Valutaomräkning 
kursdatum 

 Date /sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:Da
te 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 an..3 FTX/4451 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Varutext-
kod” hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T1130 Varutextkod 
[fakturanivå] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

(Motsvaras av ledtexten till 
efterföljande T1131.) 

 an..350 FTX+ZUR/C108/4440  
(1-5 dataelement 4440) 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Varutext” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

T1131 Varutext [fakturanivå]  String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ” Varutext”, 
följt av datavärdet.  

 an3 SG6/TAX/5305 Ej aktuell för konvertering:T0290 
förekommer inte i källdokumentet, i 
stället används T0278 på fakturan 
som helhet (se elementet nedan). 

T0290 Skattemotivering, kod 
[fakturanivå] 

 String /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cac:TaxCategory/cbc:Exemption
Reason 

Om använd kodlista är känd av 
konverteraren skall kodvärdet 
kompletteras med motsvarande text 
före inplacering i element 
ExemptionReason. (Endas en av 
T0278 och T290 kan förekomma i 
ett korrekt källdokument.) 

 an..70 FTX+REG/C108/4440 Risk för informationsförlust – 
längdbegränsning (även om i 
praktiken 5 x an..70 tecken står till 
förfögande). 

T0278 Skattemotivering, 
klartext [fakturanivå] 

 String /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cac:TaxCategory/cbc:Exemption
Reason 

(Endas en av T0278 och T290 kan 
förekomma i ett korrekt 
källdokument.) 

 an3 ALI/4183 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Anledning 
till kreditering hämtas ur Svefaktu-
ran kan inte anges.  

T0287 Anledning till 
kreditering [fakturanivå] 

 String /sfti:Invoice/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Anledning till 
kreditering”, följt av datavärdet. 
Om använd kodlista är känd av 
konverteraren skall kodvärdet 
kompletteras med motsvarande text 
före inplacering i element Note. 

  Informationsförlust.  
Referens till externt objekt (skannad 
bild, etc ) kan inte anges i 
fulltextfaktura. 

 Referens  till externt 
objekt 

 String /sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentRe
ference/cac:ID [ATS] 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

  Informationsförlust.  
Allmänna leveransvillkor kan inte 
anges i fulltextfaktura. 

 Leveransvillkor  String /sfti:Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:Sp
ecialTerms 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 
 Rabatter 
Följande termer förekommer en gång för varje typ av rabatt. Rabatt kan redovisas fördelad på berörd skattekategori/skattesats (T0195, T0197) för mervärdesskatt.  
Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal. 
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 n..18(2) SG15/ALC+A++2++SH’SG19/
MOA+52/C516/5004 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Teknik-
rabattbelopp” hämtas ur Svefaktu-
ran kan inte anges.  

T2091 Teknikrabattbelopp  String /sfti:Invoice/cbc:Note Läggs ut med ledtext ”Teknik-
rabattbelopp”, följt av datavärdet. 
Säkerställ korrekt insummering av 
beloppet i T0179. 

 n..18(2) SG15/ALC+A++2++QD’SG19/
MOA+52/C516/5004 

- T2201 Fakturarabattbelopp  Decimal /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
Amount 
/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
ChargeIndicator [=false] 

/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
ReasonCode name=”Avtalad rabatt” 
[=ZZZ] 

- 

 n.. 6(4) SG18/PCD+1/C501/5482 - T2010 Rabattsats [rabatt]  Per cent /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:
MultiplierFactorNumeric 

- 

  Informationsförlust.  
Rabatt-/avgiftsgrundande belopp 
kan inte anges i fulltextfaktura. 

 Rabatt-/avgifts-
grundande belopp  

 /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
AllowanceChargeBaseAmount 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

 an..3 SG21/TAX+7/C241/5153 
[=VAT] 

- T0194 Skattetyp [rabatt, 
moms] 

 String /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID 
[=VAT] 

- 

 n..6(4) SG21/TAX+7/C243/5278 - T0195 Skattesats [rabatt]  Per cent /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
TaxCategory/cbc:Percent 

- 

 an..3 SG21/TAX+7/5305 - T0197 Skattekategori [rabatt]  String /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:
TaxCategory/cac:ID [= S | E] 

Skattekategori S och E: bevaras.  
Skattekategori H, L, M, R, T, U och 
Z: Kontrollera att skattesats finns i 
T0195 (annars är källdokument 
felaktigt) och ersätt med kodvärde 
S. 
Skattekategori B: ersätt med 
kodvärde S och lägg ut texten 
”Begränsad avdragsrätt” i 
/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Not
e 
Övriga kodvärden: förekommer i på 
nivå AllowanceCharge i 
fulltextfaktura.  

 
Fakturarad 

Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara eller tjänst 
 

R n..6 SG25/LIN/1082 - T0051 Radnummer R Integer /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:ID - 
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 an..17 SG29/RFF+ON/C506/1154 - T0047 Referens till avrop  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Order
LineReference/cac:OrderReference/c
ac:BuyersID 

- 

 n..6 SG29/RFF+ON/C506/1156 - T0088 Referens till avropsrad  Integer /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Order
LineReference/cac:BuyersLineID 

- 

  an..35 SG29/RFF+DQ/C506/1154 - T0063 Referens till följesedel  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Desp
atchLineReference/cac:DocumentRef
erence/cac:ID 

Risk för sammanblandning med 
Referens till Leveransavisering. 
Endast det ena ska användas. 

 n..6  -  Referens till 
följesedelsrad 

 Integer /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Desp
atchLineReference/cac:LineID 

- 

 an..17 SG29/RFF+AAK/C506/1154 - T0090 Referens till leverans-
avisering  

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Desp
atchLineReference/cac:DocumentRef
erence/cac:ID 

Risk för sammanblandning med 
Referens till följesedel. Endast det 
ena ska användas. 

 an..17 SG29/RFF+IV/C506/1154 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Referens 
till faktura” hämtas ur Svefakturan 
till fulltextfakturans radnivå kan inte 
anges.  

T0089 Referens till faktura  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ”Referens till 
faktura”, följt av datavärdet och ev 
ledtext+värde-par för T242. Uppgif-
ten läggs även som 
/sfti:Invoice/sfti:InitialInvoiceDocum
entReference/cac:ID (redundant, 
men stöd för ev kopplingsautomatik 
i mottagarsystemet) 

 n..6 SG29/RFF+IV/C506/1156 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Referens 
till fakturarad” hämtas ur Svefaktu-
ran radnivå kan inte anges.  

T0242 Referens till fakturarad  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Se ovanstående T0089. 

 n..14 SG25/LIN/C212/7140 Viss risk för informationsförlust. I 
fulltextfakturan är GS1 GTIN enda 
tillåtna standardiserade artikelnr.  

T0068 Fakturerad vara/ tjänst  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:StandardItemIdentification/cac:ID 

- 

 an..35 SG25/PIA+5/C212/7140 - T0172 Leverantörens 
artikelnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:SellersItemIdentification/cac:ID 

- 

an..35 SG25/PIA+5/C212/7140+MF Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ” 
Tillverkarens artikelnummer” 
hämtas ur Svefakturan till 
fulltextfakturans kan inte anges. 

T1120  Tillverkarens artikel-
nummer  

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ” Tillverkarens 
artikelnummer”, följt av datavärdet 

 an..3 SG25/PIA+5/C212/7143 Härleds ur eventuellt attribut till 
T0172 

T0184 Varunummertyp. 
OBS utgått i SFT 
Fulltextfaktura v 2.3 

  Anges som attribut till T0172 ovan. 

  Informationsförlust.  
Köparens artikelnummer kan inte 
anges i fulltextfaktura. 

 Köparens 
artikelnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BuyersItemIdentification/cac:ID 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 
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R 2xan..35 SG25/IMD+F/C273/7008 Risk för formellt fel. Fulltextfakturan 
kräver artikeln med varubenämning 
på raden, i Svefakturan kan rad 
utgöras antingen av artikelbeskriv-
ning eller informationstext. Risk för 
trunkering vid inläggning av text. 

T0018 Varubenämning  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
bc:Description 

- 

an..350 SG25/FTX+PRD/C108/4440 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ” Extra artikel-
beskrivning” hämtas ur Svefakturan 
kan inte anges. Om all data i 
”Description” mappas till 
Varubenämning, finns risk att viss 
information trunkeras. 

T1328 Extra artikelbeskrivning     String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
bc:Description 

Används för att komplettera T0018 
varubenämning. T ex vid vidare-
fakturerade samtal eller utlands-
samtal med information om vilken 
extern tjänst som använts eller 
vilken telefonioperatör som belastar 
fakturan. Typ av samtal t ex: 
T0018 = "Utlandssamtal", T1328 = 
"Frankrike, Orange". 
Skilj T0018 och T1328 med LF. 

 an..35 SG38/ALC/C552/1230 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Rabatt-
grupp hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T1174 Rabattgrupp  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Rabatt-
grupp”, följt av datavärdet. 

R n..15(3) SG25/QTY+47/C186/6060 Risk för formellt fel. Fulltextfakturan 
kräver artikeln med fakturerad 
kvantitet på raden, i Svefakturan 
kan rad utgöras antingen av artikel 
(vara/tjänst) eller allmän informa-
tionstext utan kvanittet. Ange då 0. 

T0069 Fakturerad kvantitet  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Invoic
edQuantity 

- 

 an..3 SG25/QTY+47/C186/6411 Härleds ur eventuellt attribut till 
T0172 

T0055 Måttenhetskvalificerare 
för kvantitet 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Invoic
edQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T0069.  

 n..7(3) SG25/QTY+46/C186/6060 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Levererad 
kvantitet hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T0070 Levererad kvantitet  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ”Levererad 
kvantitet”, följt av datavärdet och ev 
måttenhetskvalificerare (T0055). 

 an..3 SG25/QTY+46/C186/6411 Se ovanståendeT0070. T0055 Måttenhetskvalificerare 
för kvantitet 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Se ovanstående T0070. 

 n..15(3) SG25/QTY+99/C186/6060 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Kalkylerad 
förbrukning hämtas ur Svefakturan 
kan inte anges.  

T2008 Kalkylerad förbrukning  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ” Kalkylerad 
förbrukning”, följt av datavärdet och 
ev måttenhetskvalificerare (T0055). 

 an..3 SG25/QTY+99/C186/6411 Se ovanstående T2008.  T0055 Måttenhetskvalificerare 
för kvantitet 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Se ovanstående T2008.  
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 n8 SG25/DTM+117/C507/2380 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Leverans-
period, fr o m datum” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2051 Leveransperiod, fr o m 
datum 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ” Leverans-
period, fr o m datum”, följt av 
datavärdet. 

 n8 SG25/DTM+128/C507/2380 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Leverans-
period, t o m datum” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2052 Leveransperiod, t o m 
datum 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ” Leverans-
period, t o m datum”, följt av 
datavärdet.  

 n8  Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”

” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges. 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext 
”, följt av 

datavärdet.

 n14 SG25/DTM+35/C507/2380 - T2039 Leveranstidpunkt  DateTime /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Delive
ry/cbc:ActualDeliveryDateTime 

- 

 n8 SG25/DTM+367/C507/2380 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Datum för 
föregående mätaravläsning” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

T2011 Datum för föregående 
mätaravläsning 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ”Datum för 
föregående mätaravläsning”, följt av 
datavärdet.  

 n8 SG25/DTM+368/C507/2380 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Datum för 
senaste mätaravläsning” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2012 Datum för senaste 
mätaravläsning 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut med ledtext ”Datum för 
senaste mätaravläsning”, följt av 
datavärdet. 

 n..15(4) SG28/PRI+AAA/CT/C509/511
8 

Risk för informationsförlust. 
Svefakturan har endast en pristyp. 
Dess pris (à-pris) placeras in i 
fulltextfakturan som kontraktspris . 

T0029 Kontraktpris  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:PriceAmount 

T0029, T0182, T0203 och T0238 
mappas till samma element. 
(Endast ett av dem kan förekomma 
i ett korrekt meddelande.) 

 n..9 SG28/PRI+AAA/CT/C509/528
4 

Kopplat till T0029 ovan. T0030 Enhetsprisbasis  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Kopplat till T0029 ovan. 

 an..3 SG28/PRI+AAA/CT/C509/641
1 

Kopplat till T0029 ovan. T0031 Måttenhetskvalificerare 
för pris 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T0030. 

 n..15(4) SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C50
9/5118 

Risk för informationsförlust. 
Svefakturan har endast en pristyp. 
Dess pris (à-pris) placeras in i 
fulltextfakturan som kontraktspris . 

T0182 Rabatterat listpris  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:PriceAmount 

T0029, T0182, T0203 och T0238 
mappas till samma element. 
(Endast ett av dem kan förekomma 
i ett korrekt meddelande.) 

 n..9 SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C50
9/5284 

Kopplat till T0182 ovan. T0030 Enhetsprisbasis  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Kopplat till T0182 ovan. 

 an..3 SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C50
9/6411 

Kopplat till T0182 ovan. T0031 Måttenhetskvalificerare 
för pris 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T0030. 
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 n..15(4) SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/
5118 

Risk för informationsförlust. 
Svefakturan har endast en pristyp. 
Dess pris (à-pris) placeras in i 
fulltextfakturan som kontraktspris . 

T0203 Aktuellt pris, avtalat  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:PriceAmount 

T0029, T0182, T0203 och T0238 
mappas till samma element. 
(Endast ett av dem kan förekomma 
i ett korrekt meddelande.) 

 n..9 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/
5284 

Kopplat till T0203 ovan. T0030 Enhetsprisbasis  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Kopplat till T0203 ovan. 

 an..3 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/
6411 

Kopplat till T0203 ovan. T0031 Måttenhetskvalificerare 
för pris 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T0030. 

 n..15(4) SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/
5118 

Risk för informationsförlust. 
Svefakturan har endast en pristyp. 
Dess pris (à-pris) placeras in i 
fulltextfakturan som kontraktspris . 

T0238 Aktuellt pris, rabatterat  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:PriceAmount 

T0029, T0182, T0203 och T0238 
mappas till samma element. 
(Endast ett av dem kan förekomma 
i ett korrekt meddelande.) 

 n..9 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/
5284 

Kopplat till T0238 ovan. T0030 Enhetsprisbasis  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Kopplat till T0238 ovan. 

 an..3 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/
6411 

Kopplat till T0238 ovan. T0031 Måttenhetskvalificerare 
för pris 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T0030. 

R n..18(2) SG26/MOA+203/C516/5004 - T0071 Radbelopp R Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineE
xtensionAmount 

- 

 an..20 SG29/RFF+MG/C506/1154 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Mätar-
nummer hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T2089 Mätarnummer  String /sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentRe
ference/cac:ID [=ACD] 
eller 
/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Inplaceras i T2004 leverantörens 
referens till fakturerat objekt om ett 
enda mätarnummer finns på alla 
rader och om T2004 i övrigt är 
oanvänd.  
Annars: Lägg ut ledtext ”Mätarnum-
mer”, följt av datavärdet.  

 an..30 SG29/RFF+SE/C506/1154 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Mätarens 
identitet” hämtas ur Svefakturan 
kan inte anges.  

T2037 Mätarens identitet  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Inplaceras i T2004 leverantörens 
referens till fakturerat objekt om ett 
enda mätarnummer finns på alla 
rader och om T2004 i övrigt är 
oanvänd. 
Annars: Lägg ut ledtext ”Mätarens 
identitet”, följt av datavärdet.  

 an..35 
 
  an..25 

SG29/RFF+Z01/C506/1154 
Ny EDIFACT-placering i v 2.3: 
SG32/LOC+Z01/C517/3225 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Maskin-
nummer hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.   

T2047 Maskinnummer  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Maskin-
nummer”, följt av datavärdet.  

 an..35 SG29/RFF+Z02/C506/1154 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Förar-
nummer hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T2048 Förarnummer  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Förarnum-
mer”, följt av datavärdet.  
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 n13 SG34/NAD+SN/C082/5284 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Butiks-
/Bensinstations nummer” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2041 Butiks-/Bensinstations 
nummer 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Butiks-
/Bensinstations nummer”, följt av 
datavärdet.  

 adress SG34/NAD+SN/C080-3207 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Butiks-
/Bensinstations adress” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2040 Butiks-/Bensinstations 
adress 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Butiks-
/Bensinstations adress”, följt av 
datavärdet.  

 an..3 SG25/FTX/4451 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Varutext-
kod” hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T1130 Varutextkod  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

(Motsvaras av ledtexten till 
efterföljande T1131.) 

 an..350 SG25/FTX+ZUR/C108/4440  
(1-5 dataelement 4440) 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ”Varutext” 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

T1131 Varutext  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ” Varutext”, 
följt av datavärdet.  

 an..3 SG33/TAX+7/C241/5153 
[=ENV] 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev information 
om miljöskatt hämtas ur Svefaktu-
ran kan inte anges.  

T0194 Skattetyp [rad, miljö]  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut som text ”Miljöskatt”, följt 
av eventuella tillhörande 
skatteuppgifter skrivna som 
ledtext+värde-par (lämplig ledtext 
härleds ur resp elementnamn).  

 an..3 SG33/TAX+7/C241/5153 
[=AAE] 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev information 
om energiskatt hämtas ur Svefak-
turan kan inte anges.  

T0194 Skattetyp [rad, energi]  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut som text ”Energiskatt”, följt 
av tillhörande skatteuppgifter 
skrivna som ledtext+värde-par 
(lämplig ledtext härleds ur 
elementnamnet).  

 n..6(4) SG33/TAX/C243/5278 Se T0194 Skattetyp [energi] T2019 Energiskattesats [rad]  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Se T0194 Skattetyp [energi]. 

 an..3 SG33/TAX+7/C241/5153 
[=VAT] 

- T0194 Skattetyp [rad, moms]  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:I
D [=VAT] 

- 

 n..6(4) SG33/TAX+7/C243/5278 - T0195 Skattesats [rad]  Per cent /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cbc:Percent 

- 
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 an..3 SG33/TAX/5305 - T0197 Skattekategori [rad]  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cac:ID [= S | E] 
 

Skattekategori S och E: bevaras.  
Skattekategori H, L, M, R, T, U och 
Z: Kontrollera att skattesats finns i 
T0195 (annars är källdokument 
felaktigt) och ersätt med kodvärde 
S. 
Skattekategori B: ersätt med 
kodvärde S och lägg ut texten 
”Begränsad avdragsrätt” i 
/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Not
e 
Övriga kodvärden (implicerar 
skatteundantag): ange kodvärde E 
som skattekategori och behandla 
skattemotiveringen enligt T0290 
(nedan). 

 an3 SG33/TAX/5305 Ej aktuell för konvertering:T0290 
förekommer inte i källdokumentet, i 
stället används T0278 (se element 
nedan) 

T0290 Skattemotivering, kod 
[rad] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cbc:ExemptionReaso
n 

Om använd kodlista är känd av 
konverteraren skall kodvärdet 
kompletteras med motsvarande text 
före inplacering i element 
ExemptionReason. 

 an..70 SG25/FTX+REG/C108/4440 - T0278 Skattemotivering, 
klartext [rad] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cbc:ExemptionReaso
n 

- 

 an3 ALI/4183 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Anledning 
till kreditering hämtas ur Svefaktu-
ran kan inte anges.  

T0287 Anledning till 
kreditering [rad] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Anledning till 
kreditering”, följt av datavärdet. 
Om använd kodlista är känd av 
konverteraren skall kodvärdet 
kompletteras med motsvarande text 
före inplacering i element Note. 

  Informationsförlust.  
I fulltextfakturan kan rabatt eller 
avgift kan inte specificeras på rad 

 Rabatt-/avgifts-
indikator, rad 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allow
anceCharge/cbc:ChargeIndicator 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

  Informationsförlust.  
I fulltextfakturan kan rabatt eller 
avgift kan inte specificeras på rad 

 Rabatt-/avgiftsbelopp, 
rad 

 Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allow
anceCharge/cbc:Amount 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

  Informationsförlust.  
I fulltextfakturan kan rabatt eller 
avgift kan inte specificeras på rad 

 Rabatt-/avgifts-
grundande belopp, rad 

 Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allow
anceCharge/cac:AllowanceChargeBa
seAmount 

Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 
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  Informationsförlust.  
Fulltextfakturan saknar fri text, 
någon regel för inplacering av 
texten i tillgängliga specifika  
element kan inte anges. 

 Fri text – rad  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Ingen uppgift kan förekomma i 
källdokumentet – elementet 
utelämnas. 

Förbrukningsdetaljer 
Följande termer kan förekomma en eller flera gånger för varje tjänst/produkt som bidrar till fakturaraden. En eller flera mätpunkter/anläggningar kan finnas inom ett 

Förbrukningsställe 
 

 n18 SG32/LOC+17E/C517/3225 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Mätpunkts-
ID hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

T2059 Mätpunkt, id  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Mätpunkt, id”, 
följt av datavärdet  

 an..25 SG32/LOC+17E/C517/3225 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Anlägg-
ningsID hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T2088 Anläggningsidentitet  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Anläggnings-
identitet”, följt av datavärdet  

 an..70 SG32/LOC+17E/C517/3224 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Mätarplats 
hämtas ur Svefakturan kan inte 
anges.  

SFTI6 Mätarplats  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Mätarplats”, 
följt av datavärdet  

 n8 SG25/DTM+367/C507/2380 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Datum för 
föregående mätaravläsning hämtas 
ur Svefakturan kan inte anges.  

T2011 Datum för föregående 
mätaravläsning 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Datum för 
föregående mätaravläsning”, följt av 
datavärdet  

 n8 SG25/DTM+368/C507/2380 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Datum för 
senaste mätaravläsning hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2012 Datum för senaste 
mätaravläsning 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Datum för 
senaste mätaravläsning”, följt av 
datavärdet  

 n..15(3) SG32/QTY+131/C186/6060 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Förbrukad 
kvanitiet hämtas ur Svefakturan kan 
inte anges.  

T2014 Förbrukad kvantitet  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Förbrukad 
kvantitet”, följt av datavärdet och ev 
måttenhetskvalificerare (T0055) 

 an..3 SG25/QTY+131/C186/6411 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev måttenhet 
för Förbrukad kvanitiet hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T0055 Måttenhetskvalificerare 
för kvantitet 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Se ovanstående T2014  

 n..15(3) SG25/QTY+99/C186/6060 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Kalkylerad 
förbrukning hämtas ur Svefakturan 
kan inte anges.  

T2008 Kalkylerad förbrukning  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Kalkylerad 
förbrukning”, följt av datavärdet och 
ev måttenhetskvalificerare (T0055) 



 
VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA 

 

 
UPPGIFTSSLAG 

 

 
VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA 

 

Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
konvertering till EDIFACT-
meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

Termnr Termnamn Krav på 
värde 

Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

 an..3 SG25/QTY+99/C186/6411 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev måttenhet 
för Kalkylerad förbrukning hämtas 
ur Svefakturan kan inte anges.  

T0055 Måttenhetskvalificerare 
för kvantitet 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Se ovanstående T2008  

 n..15(3) SG32/QTY+79/C186/6060 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Föregå-
ende mätarställning hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T2015 Föregående 
mätarställning 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Föregående 
mätarställning”, följt av datavärdet  

 n..15(3) SG32/QTY+74/C186/6060 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev Senaste 
mätarställning hämtas ur Svefaktu-
ran kan inte anges.  

T2016 Senaste mätarställning  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut med ledtext ”Senaste 
mätarställning”, följt av datavärdet  

 
Underrad 

Används vid fakturering av sammansatta produkter/tjänster. Varje del av en sammansatt produkt/tjänst specificeras i en underrad. 
 

 n..6 SG25/LIN/1082 - T0051 Radnummer  Integer /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:ID - 

 n1 SG25/LIN/5495 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
Underradsindikator hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T0032 Underradsindikator   Se T0155 nedan 

 n..6 SG25/LIN/C829/1082 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
Hänvisningsradnummer hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges.  

T0155 Hänvisningsradnum-
mer 

 Integer  /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Läggs ut ledtext ”Underrad till 
radnr”, följt av datavärdet. 

 n..14 SG25/LIN/C212/7140 - T2045 Ingående förpack-
ning/tjänst 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:StandardItemIdentification/cac:ID 

- 

 an..35 SG25/PIA+5/C212/7140 - T0172 Leverantörens 
artikelnummer 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:SellersItemIdentification/cac:ID 

- 

an..35 SG25/PIA+5/C212/7140+MF Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev ” 
Tillverkarens artikelnummer” 
hämtas ur Svefakturan till 
fulltextfakturans kan inte anges. 

T1120  Tillverkarens artikel-
nummer  

 String String String

 an..3 SG25/PIA+5/C212/7143 Härleds ur eventuellt attribut till 
T0172 

T0184 Varunummertyp. 
OBS utgått i SFT 
Fulltextfaktura v 2.3 

  Anges som attribut till T0172 ovan. 



 
VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA 

 

 
UPPGIFTSSLAG 

 

 
VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA 

 

Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
konvertering till EDIFACT-
meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

Termnr Termnamn Krav på 
värde 

Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

 2xan..3
5 

SG25/IMD+F/C273/7008 Risk för formellt fel. Fulltextfakturan 
kräver artikeln med varubenämning 
på raden, i Svefakturan kan rad 
utgöras antingen av artikelbeskriv-
ning eller informationstext. 
Risk för trunkering vid inläggning av 
text. 

T0018 Varubenämning  String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
bc:Description 

- 

 n..15(3) SG25/QTY+1/C186/6060 Risk för informationsförlust – 
obligatorisk uppgift vid underrad. 
Någon generell regel för hur ev 
"Ingående kvantitet” hämtas ur 
Svefakturan kan inte anges. Obs 
sammanblanda inte med T0069 
Fakturerad kvantitet, som i 
fulltextfakturan skall ingå i 
kontrolltotal. 

T2046 Ingående kvantitet  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Invoic
edQuantity  

- 

 an..3 SG25/QTY+1/C186/6411 Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev 
"Måttenhetskvalificerare för 
kvantitet” hämtas ur Svefakturan 
kan inte anges.  

T0055 Måttenhetskvalificerare 
för kvantitet 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Invoic
edQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T2046.  

 n..15(4) SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118 Risk för informationsförlust. 
Svefakturan har endast en pristyp. 
Dess pris (à-pris) placeras in i 
fulltextfakturan som kontraktspris . 

T0029 Kontraktpris  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:PriceAmount 

T0029 och T0203 mappas till 
samma element. (Endast ett av 
dem kan förekomma i ett korrekt 
meddelande.) 

 n..9 SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284 Kopplat till T0029 ovan. T0030 Enhetsprisbasis  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Kopplat till T0029 ovan. 

 an..3 SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411 Kopplat till T0029 ovan. T0031 Måttenhetskvalificerare 
för pris 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T0030. 

 n..15(4) SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/0
518 

Risk för informationsförlust. 
Svefakturan har endast en pristyp. 
Dess pris (à-pris) placeras in i 
fulltextfakturan som kontraktspris . 

T0203 Aktuellt pris, avtalat  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:PriceAmount 

T0029 och T0203 mappas till 
samma element. (Endast ett av 
dem kan förekomma i ett korrekt 
meddelande.) 

 n..9 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5
284 

Kopplat till T0203 ovan. T0030 Enhetsprisbasis  Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Kopplat till T0203 ovan. 

 an..3 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/6
411 

Kopplat till T0203 ovan. T0031 Måttenhetskvalificerare 
för pris 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:BasePrice/cbc:BaseQuantity 

Anges som attribut 
quantityUnitCode till ovanstående 
T0030. 
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VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA 

 

Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
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Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

 an..3 SG33/TAX+7/C241/5153 
[=ENV] 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev information 
om miljöskatt hämtas ur Svefaktu-
ran kan inte anges.  

T0194 Skattetyp [underrad, 
miljö] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut som text ”Miljöskatt”, följt 
av eventuella tillhörande 
skatteuppgifter skrivna som 
ledtext+värde-par (lämplig ledtext 
härleds ur resp elementnamn).  

 an..3 SG33/TAX+7/C241/5153 
[=AAE] 

Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev information 
om energiskatt hämtas ur Svefak-
turan kan inte anges.  

T0194 Skattetyp [underrad, 
energi] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Läggs ut som text ”Energiskatt”, följt 
av tillhörande skatteuppgifter 
skrivna som ledtext+värde-par 
(lämplig ledtext härleds ur 
elementnamnet).  

 n..6(4) SG50/TAX/C243/5278 Se T0194 Skattetyp [energi] T2019 Energiskattesats 
[underrad] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Se T0194 Skattetyp [energi]. 

 an..3 SG33/TAX+7/C241/5153 
[=VAT] 

- T0194 Skattetyp [underrad, 
moms] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:I
D [=VAT] 

- 

 n..6(4) SG50/TAX+7/C243/5278 - T0195 Skattesats [underrad]  Per cent /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cbc:Percent 

- 

 an..3 SG33/TAX/5305 - T0197 Skattekategori 
[underrad] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
ac:TaxCategory/cac:ID [= S | E] 
 

Skattekategori S och E: bevaras.  
Skattekategori H, L, M, R, T, U och 
Z: Kontrollera att skattesats finns i 
T0195 (annars är källdokument 
felaktigt) och ersätt med kodvärde 
S. 
Skattekategori B: ersätt med 
kodvärde S och lägg ut texten 
”Begränsad avdragsrätt” i 
/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Not
e 
Övriga kodvärden: förekommer i på 
nivå underrad i fulltextfaktura. 

 

Fakturaslut 
Följande termer förekommer en gång per transaktion. 

 

R n..18(2) SG48/MOA+9/C516/5004 - T0072 Belopp att betala R Decimal /sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cbc:TaxInc
lusiveTotalAmount 

- 

 n..3(2) SG48/MOA+165/C516/5004 - T2203 Beloppsutjämning  Decimal /sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cac:Round
OffAmount 

- 

R n..18(2) SG48/MOA+79/C516/5004 - T0073 Radsumman R Decimal /sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cbc:LineEx
tensionTotalAmount 

- 

 - Ignoreras utan informationsförlust 
(härledbart ur andra element) 

- Fakturatotal före moms  Decimal /sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cbc:TaxEx
clusiveTotalAmount 

Beräknas som T0073 plus T0179 
(alternativt summan av alla T0180) 
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VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA 

 

Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
konvertering till EDIFACT-
meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

Termnr Termnamn Krav på 
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Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

R n..18(2) SG48/MOA+125/C516/5004 Beräknas som summan av alla 
T0180. 

T0074 Totalt skattepliktigt 
belopp 

  Ignoreras utan informationsförlust 
(redundant information – kontrolltal) 

 n..18(2) SG48/MOA+176/C516/5004 Beräknas som summan av alla 
T2022 och T2021. 

T0075 Summa skattebelopp   Ignoreras utan informationsförlust 
(redundant information – kontrolltal) 

 n..18(2) SG48/MOA+131/C516/5004 Beräknas som summan av alla  
/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/c
bc:Amount (med hänsyn tagen till 
cbc:ChargeIndicator)  

T0179 Totalt avgifts-/rabatt-
belopp 

  Ignoreras utan informationsförlust 
(redundant information – kontrolltal) 

 n..7(3) CNT+1/C270/6066 Beräknas som summan av alla 
raders T0069 (saknad uppgift 
behandlas som 0). 

T0042 Summa kvantiteter   Ignoreras utan informationsförlust 
(redundant information – kontrolltal) 

 n..5 CNT+2/C270/6066 - T0043 Antal rader R Integer /sfti:Invoice/sfti:LineItemCountNumeric Kompensera för ev tillagda faktura-
rader som skapats genom att total 
för skatt flyttats till rad (se nedan) 

        

 
Skattetotaler (moms) 

Följande termer förekommer en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori – även undantag redovisas. Används då leverantören ska debitera moms. 
 

 - Ignoreras utan informationsförlust 
(härledbart ur andra element) 

 Summa moms  Decimal /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TotalTax
Amount 

Beräknas som summan av alla 
T2022 (Totalt skattebelopp) 

R an..3 SG50/TAX/C241/5153 [=VAT] - T0194 Skattetyp [moms]  String /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cac:TaxCategory/cac:TaxSchem
e/cac:ID [=VAT] 

- 

 n..6(4) SG50/TAX+7/C243/5278 - T0195 Skattesats  Per cent /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cac:TaxCategory/cbc:Percent 

- 

 an..3 SG50/TAX/5305 - T0197 Skattekategori  String /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cac:TaxCategory/cac:ID [= S | E] 

Skattekategori S och E: bevaras.  
Skattekategori H, L, M, R, T, U och 
Z: Kontrollera att skattesats finns i 
T0195 (annars är källdokument 
felaktigt) och ersätt med kodvärde 
S. 
Skattekategori B: ersätt med 
kodvärde S och lägg ut texten 
”Begränsad avdragsrätt” i 
/sfti:Invoice/cbc:Note 
Övriga kodvärden (implicerar 
skatteundantag): ange kodvärde E 
som skattekategori och behandla 
skattemotiveringen enligt T0290 i 
fakturahuvudet. 
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Krav på 
värde 

Mottagande plats vid 
konvertering till EDIFACT-
meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

Termnr Termnamn Krav på 
värde 

Mottagande plats vid konvertering 
till Svefaktura-meddelande 

Potentiella konverteringsproblem 
och hur de skall lösas  

 n..18(2) SG50/MOA+125/C516/5004 *) T0180 Totalt skattepliktigt 
belopp 

 Decimal /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cbc:TaxableAmount 

- 

 n..18(2) SG50/MOA+124/C516/5004 *) T2022 Totalt skattebelopp  Decimal /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cbc:TaxAmount 

- 

 n..18(2) SG50/MOA+150/C516/5004 *) T0284 Momsbelopp uttryckt i 
momsvalutan 

 Decimal /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cac:TaxCurrencyTaxAmount 

- 

 n..18(2) SG50/MOA+475/C516/5004 *) T0289 Ursprungligt moms-
belopp, information 

 Decimal /sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSub
Total/cac:InitialInvoiceTaxAmount 

- 

 
Totaler för energiskatt och annan skatt än moms  

Följande termer förekommer en gång per skattesats. Används vid fakturering av t ex el och då energiskatt eller annan skatt ska faktureras kunden. 
 

  Risk för informationsförlust. Någon 
generell regel för hur ev information 
om iskatt skall hämtas ur Svefak-
turan kan inte anges; den kan 
finnas som egen rad eller som 
upplysning i Note. 

 Generellt vid totaler för 
annan skatt än moms 
[ändrad regel] 

 Skapa en ny fakturarad där den 
aktuella skatten redovisas med 
detaljer enligt nedan; raden skall 
summeras in i tillämpligt underlags-
belopp för mervärdesskatt. Detta 
innebär att fakturor kan få olika antal 
rader vid konvertering. 

 

 an..3 SG50/TAX/C241/5153 [=AAE]  T0194 Skattetyp [energi | 
miljö, etc] 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/c
bc:Description 

Koden kompletteras med lämplig 
förklarande textmotsvarifhet, t ex 
”Energiskatt”  för AAE.  

 n..6(4) SG50/TAX/C243/5278  T2019 Energiskattesats, resp 
skattesats för annan 
typ av skatt 

 String /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note 
 

Placeras i Note, ev med lämplig 
förklarande ledtext, eftersom 
skatteberäkningen är olika 
konstruerad per typ av skatt 

 n..18(2) SG50/MOA+124/C516/5004  T2021 Totalt energiskatte-
belopp, resp totalt 
skattebelopp för annan 
typ av skatt 

 Decimal /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineE
xtensionAmount 

 

 



1.0 2006-06-13 Ursprungligt dokument S Lennartsson 

1.1 2008-08-22 Ändrad regel för mappning av skattetotaler (annan skatt än moms) till Svefaktura. I 

stället för inplacering i Note skall informationen läggas som egen rad (samt 

insummeras i momsunderlagen). 

Dessutom: Redaktionella rattelser avseende mappning av skattetotaler respektive av 

mappning av faktura- och teknikrabatt 

S Lennartsson 

    

    


