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Ändringar i ADS 6.1.6 version 2.80 föranledda av ändringar i
momslag.
Detta dokument beskriver ändringar i ADS 6.1.6 Faktura. Ändringarna gäller från och med
detta dokuments publiceringsdatum och dokumentet ska därför läsas tillsammans med de
publicerade specifikationerna.
Ändringarna är föranledda av ändringar i momslagstiftningen som trädde i kraft 2013-01-01.
För att innehållet i fakturan ska vara i linje med ändringarna i lagstiftningen behöver
termnamnen för term ”T0290 Motiv för skattebefrielse, kod” samt ”T0278 Motiv för
skattebefrielse, text” ändras. Anledningen är att det enligt lagstiftningen inte är korrekt att
använda uttrycket ”skattebefrielse”.
Eftersom endast termnamnen ändras och funktionaliteten är densamma behövs inga
omedelbara förändringar utföras i implementerande system. Om termnamnen har använts
som ledtext för den läsbara fakturan bör en ändring av ledtexten genomföras vid lämpligt
tillfälle.
Förutom termnamn har även definition och kommentarer ändrats för att överensstämma med
det ändrade termnamnet. Även namn och kommentarer för klassen Skattebefrielse, där
T0290 och T0278 ingår, har ändrats för att överensstämma med de ändrade termnamnen.
Nedan visas ändringarna för term T0290 och T0278, samt klassen Skattebefrielse.
Vänsterkolumnen i tabellen visar de lydelser för namn, definition och kommentarer så som
de ser ut i ADS 6.1.6 version 2.80, publicerad 2011-07-01 (se s. 1-2 och 11-12).
Högerkolumnen visar de nya lydelserna som gäller från och med detta dokuments
publiceringsdatum.
Ändringar avseende term med termnummer T0290
Termnamn
Nytt termnamn
Motiv för skattebefrielse, kod
Motiv för att moms inte debiteras, kod
Definition
Ny definition
Kod som anger motiv för skattebefrielse. Kod som anger motiv för att moms inte debiteras.
Kommentar
Ny kommentar
Koden ger en hänvisning till relevant
Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se
skattebestämmelse.
kodlista T0290.
Ändringar avseende term med termnummer T0278
Termnamn
Nytt termnamn
Motiv för skattebefrielse, text
Motiv för att moms inte debiteras, text
Definition
Definition
Motiv för skattebefrielse i fri text.
Motiv för att moms inte debiteras i fri text.
Kommentar
Ny kommentar
Ändringar avseende klassen Skattebefrielse
Klassnamn
Nytt klassnamn
Skattebefrielse
Motiv för att moms inte debiteras
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Klasskommentar (huvud)
Klassen är obligatorisk om fakturan
enbart omfattar momsbefriade artiklar.
Uppgift om skattebefrielse ges antingen
som kod eller klartext. Dvs endast en av
"T0290 Motiv för skattebefrielse, kod"
och "T0278 Motiv för skattebefrielse,
text" får användas.
Klasskommentar (rad)
Obligatorisk om fakturaraden enbart
omfattar momsbefriad artikel. Uppgift om
skattebefrielse anges antingen som kod
eller klartext. Dvs endast en av "T0290
Motiv för skattebefrielse, kod" och
"T0278 Motiv för skattebefrielse, text" får
användas.

© Copyright GS1 Sweden

Datum: 2013-05-20
Version: 1

Ny klasskommentar (huvud)
Klassen används för att ange motiv för att moms
inte debiteras. Klassen ska användas när moms
inte ska debiteras för någon av artiklarna i
fakturan. Enligt skattelagen måste motivet för
varför moms inte har debiterats redovisas i
fakturan. Motivet anges antingen i kodad form
eller i klartext. Endast en av följande termer får
användas.
Ny klasskommentar (rad)
Klassen används för att ange motiv för att moms
inte debiteras. Klassen ska användas när moms
inte ska debiteras för artikeln. Om ingen artikel i
fakturan ska debiteras moms ska i stället klassen
"Motiv för att moms inte debiteras" på huvudnivå
användas. Enligt skattelagen måste motivet för
varför moms inte har debiterats redovisas i
fakturan. Motivet anges antingen i kodad form
eller i klartext. Endast en av följande termer får
användas.
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