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1 Guia del document INVOIC (factura) enviat del proveïdor al servei e.FACT
1.1 INVOIC D.93A
És el missatge que documenta el deute contret per la recepció de les mercaderies o serveis subministrats en les condicions acordades entre el
comprador i el venedor.

És obligatori identificar en el segment RFF de capçalera alguns dels documents precedents en la transacció, com el número d'albarà i el número de
comanda. També és recomanable indicar el número d'avís de recepció, però en cap cas serà obligatori.
El missatge de factura conté tots els requisits d'identificació exigits legalment, tant mercantils com fiscals. És obligatori indicar la raó social i el domicili
social de l'emissor i receptor, així com la referència del registre mercantil de l'emissor de la factura, en el segment SG02‐NAD amb els codis SCO i BCO
respectivament. El nombre d'identificació fiscal (NIF) s'especificarà obligatòriament en el segment SG03‐RFF. També és obligatori indicar el lloc
d'emissió (plaça) de la factura, especificant en l'element de dades 3164 del segment SG02‐NAD, amb el qualificador SU o si apareix, amb el
qualificador II.
D’entre els diferents tipus de document que admet el missatge INVOIC D.93A, el servei e.FACT s'admetrà únicament la factura comercial, la nota
d'abonament i la factura rectificativa integra (codis 380, 381 i 384 del de 1001 del segment BGM respectivament).
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Factura electrònica
Des del mes de febrer de 2003 les factures EDI poden substituir el paper. Això és possible gràcies a la signatura digital, una eina que permet garantir la
integritat i autenticitat del document que s'ha signat, i que per tant ens ofereix unes garanties de seguretat molt elevades que permeten donar
validesa al missatge EDI INVOIC.
A continuació s'indica la legislació espanyola en matèria de facturació electrònica:




LLEI 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.
REIAL DECRET 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el
Reglament de l'impost sobre el valor afegit.
ORDRE EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica
de factures, contingudes en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació.

Punt verd
La recomanació d'AECOC sobre el punt verd indica que es pot incloure el punt verd en el preu de tarifa (inclòs en el preu brut) o com un càrrec
(mitjançant un segment ALC a nivell de línia). Aquesta decisió la prendrà l'envasador acord amb la llei (es recomana que quan el punt verd supera l'1%
del preu tarifa, s'inclogui com un càrrec). En qualsevol cas, en el preu net per línia ja estarà reflectit el punt verd.
En ambdós casos, s'ha d'indicar, obligatòriament i a títol informatiu, el resum d'impostos de punt verd en la secció de resum (segment TAX amb
qualificador "ENV").
A més, si no s'inclou en el preu de tarifa s'ha de fer a nivell de línia en un segment ALC el càrrec corresponent a l'impost (segment ALC amb
qualificador "VEJ").

4

GUIA EDIFACT ‐ SERVEI e.FACT

Missatge de resposta (APERAK)
El servei e.FACT retornarà com a resposta als missatges Invoice (factura) missatges de tipus APERAK, mitjançant els quals s'informarà de l'estat en que
es troba la factura. En el capítol 2 es detalla el funcionament i l'estructura d'aquest missatge.
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1.2 Estructura del missatge INVOIC
Element

CAPÇALERA DE LA FACTURA

0062

Estat
Obligatori

Descripció
1 UNH ‐ Capçalera de missatge
Número de referencia del missatge assignat per
l’emissor
Identificador del tipus de missatge
Número de versió del tipus de missatge
Número de sub‐versió del tipus de missatge
Agencia controladora
Codi assignat per l’associació

S009‐0065
Obligatori
S009‐0052
Obligatori
S009‐0054
Obligatori
S009‐0051
Obligatori
S009‐0057
Obligatori
Segment obligatori en tots els casos.
Exemple: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'
C002‐1001

Obligatori

1004
Obligatori
C002‐1225
Opcional
Segment obligatori en tots els casos
Exemple: BGM+380+123+9'

2 BGM ‐ Número de document
Tipus de document

Número de factura assignat per l’emissor
Funció del missatge

Valors possibles

Exemple
12345

INVOIC
D
93A
UN
EAN007

INVOIC
D
93A
UN
EAN007

380 = Factura comercial
381 = Nota d’abonament
384 = Factura rectificativa integra
(anul∙lació)

380

9 = Original

123
9

3 DTM ‐ Dates
C507‐2005

Obligatori

Qualificador de data

C507‐2380
C507‐2379

Obligatori
Obligatori

Data
Format de data
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137 = Data factura
95E = Data servei
325 = Període impositiu
102 = AAAAMMDD
718 = AAAAMMDDAAAAMMDD

137

20090301
102
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Obligatori indicar aquest segment com a mínim una vegada per indicar la data de factura. La data de Servei és obligatòria si és diferent de la data de factura. La
data del període impositiu és obligatòria quan es tracta d'una nota d'abonament (en aquest cas, utilitzar el format 718 per indicar la data d'inici i data final).
Exemple: DTM+137:20090301:102'
SG1 7 RFF ‐ Referencies a d’altres documents
Qualificador de referencia
ON = Número de comanda
ON
DQ = Número d’albarà
ALO = Número d’avis de recepció
IV = Número de factura (per a notes
d’abonament)
C506‐1154
Obligatori
Número de referencia
567
Obligatori indicar el número de comanda i el número d'albarà. Aconsellable, però no obligatori, indicar el número d'avís de recepció. El número de factura és
únicament obligatori per les notes d'abonament i factures rectificatives.
Exemple: RFF+ON:567'
SG2 9 NAD ‐ Parts que intervenen a la factura
3035
Obligatori
Qualificador de la part
SCO = Proveïdor legal
BCO
BCO = Comprador legal
BY = Comprador, qui demana
SU = Proveïdor, a qui es demana
IV = Receptor de la factura, a qui es
factura
DP = Punto de entrega de la
mercaderia
C082‐3039
Obligatori en tots els
Punt operacional que identifica a la part (GLN, Global
8433561000004
casos
Location Number), en formato EAN‐13.
9 = EAN
C082‐3055
Obligatori
Agencia responsable de la llista de codis, codificada
9
C080‐3036 (els
Obligatori SCO i BCO
Nom que identifica a la part
CONSORCI
dos primers
ADMINISTRACIO
3036)
OBERTA DE
CATALUNYA
C080‐3036
Obligatori en SCO.
Registre mercantil
(tercer i quart
3036)

CAPÇALERA DE LA FACTURA

C506‐1153
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C059‐3042

CAPÇALERA DE LA FACTURA

3164
3251
3207

Obligatori SCO i BCO

Adreça de la part

Passatge de la
Concepció 11
Barcelona
08008
ES

Obligatori SCO i BCO
Població
Obligatori SCO i BCO
Codi postal
Obligatori en SCO quan
Codi ISO 3166 del país.
és diferent de ES
(España).
Obligatori l'ús d'aquest segment per al comprador legal (BCO) i el proveïdor legal (SCO). Per al SCO, emplenar totes les dades (el país és només Obligatori per a
proveïdors internacionals). Per al BCO, emplenar totes les dades, excepte el registre mercantil i el país. Per BY, SEU, IV, DP, el seu ús és opcional, i en tot cas és
suficient indicar el punt operacional.
Exemple: NAD+BCO+8433561000004::9++ CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA+ Passatge de la Concepció 11+Barcelona++08008'
SG2 11 RFF ‐ Referencies relacionades amb les parts
C506‐1153
Obligatori
Qualificador de referencia
VA = Número d’identificació fiscal
VA
(NIF)
C506‐1154
Obligatori
Número de referencia
Q0801175A
Obligatori l'ús d'aquest segment per indicar el NIF, després dels segments NAD que identifiquen el comprador legal (BCO) i al proveïdor legal (SCO).
Exemple: RFF+VA: Q0801175A'
SG7 14 CUX ‐ Divises de la factura
C504‐6347
Obligatori
Qualificador d’informació de divises
2 = Divisa de referencia
2
C504‐6345
Obligatori
Codi de moneda
EUR = Euros
EUR
C504‐6343
Obligatori
Qualificador de moneda
4 = Divisa de la factura
4
Segment opcional, per tal d’ indicar la divisa de la factura. En cas d’absència, s’assumeix l’Euro.
Exemple: CUX+2:EUR:4'
SG15 21 ALC ‐ Informació de descomptes o càrrecs globals
5463
Obligatori
Indicador de descompte o càrrec
A = Descompte
A
C = Càrrec
1227
Opcional
Indicador de seqüencia. Si no s’indica, s’assumeix 1.
1 = Primer pas del càlcul. S’aplica
1
sobre la suma de los nets per línia.
2, 3, 4, 5, etc. = S’aplica sobre el
resultat de l’anterior pas de càlcul
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CAPÇALERA DE LA FACTURA

C214‐7161

Opcional

Tipus de descompte o càrrec

EAB = Descomptes per pagament
TD
immediat
TD = Descompte comercial
ABH = Rappel
FC = càrrec per ports
PC = càrrec per embalatges
SH = càrrec per muntatges
IN = càrrec per assegurances
CW = Descompte per contenidor /
envàs retornat
FI = Càrrec financer
ACQ = Royalties
RAD = Càrrec per contenidor /
envàs retornable
IS = Càrrec per serveis de facturació
(Despeses de gestió)
Segment opcional que s'utilitza per especificar qualsevol Descompte o Càrrec aplicable a la suma total d'imports nets per línia. Per indicar un Descompte, cal
utilitzar consecutivament aquest segment seguit dels dos següents: PAD per indicar el percentatge, i MOA per indicar l'import total del Descompte.
Exemple: ALC+A+++1+TD'
SG18 22 PCD – Percentatge del descompte o càrrec
C501‐5245
Obligatori
Qualificador de percentatge
1 = Descompte
1
2 = Càrrec
C501‐5482
Obligatori
Percentatge
3.5
Segment opcional que s'utilitza per especificar qualsevol percentatge de Descompte aplicat al segment ALC anterior .
Exemple: PCD+1:3.5'
SG19 23 MOA – Import del descompte o càrrec
C516‐5025
Obligatori
Qualificador de tipus d’import
8 = Import del descompte o càrrec
8
C516‐5004
Obligatori
Import monetari del descompte
676
Segment opcional que s'utilitza per especificar l'import monetari resultat d'aplicar el percentatge indicat en el segment anterior a la suma total d'imports nets
per línia.
Exemple: MOA+8:676'
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SG25 24 LIN – Capçalera de línia de detall
1082
Obligatori
Número de línia de la factura
1
C212‐7140
Obligatori
Codi GTIN d’article (EAN)
8400862141404
C212‐7143
Obligatori
Tipus de número d’article
EN = EAN
EN
Segment capçalera de línia de detall, obligatori, on s'identifica l’article amb seu codi GTIN (Global Trade Identification Number), en format EAN .
Exemple: LIN+1++8400862141404:EN'
SG25 25 PIA – Identificació addicional del producte
4347
Obligatori
Qualificador de funció del codi de producte
1 = Identificació addicional
1
C212‐7140
Obligatori
Codi d’article
123456A
C212‐7143
Obligatori
Tipus de número d’article
SA = Codi intern del proveïdor
UA
IN = Codi intern del comprador
Segment opcional per indicar codis addicionals d'identificació del producte. Tot i que cap és obligatori, és altament aconsellable indicar el codi intern del
comprador .
Exemple: PIA+1+12345A:UA '
SG25 26 IMD – Descripció de l’article
7077
Obligatori
Tipus de descripció d’article
F = Forma lliure
F
7081
Opcional
Característica de l’article
M = Mercaderia
M
C273‐7008
Obligatori
Descripció de l’article
bossa de 100
xeringues
Segment obligatori per a indicar en text lliure, la descripció de l’article.
Exemple: IMD+F+M+::: bossa de 100 xeringues '
SG25 27 QTY – Quantitats
C186‐6063
Obligatori
Qualificador de quantitat
47 = Quantitat Facturada
47
C186‐6060
Obligatori
Quantitat segons el qualificador
15
S'ha d'utilitzar com a mínim una vegada aquest segment per indicar la quantitat facturada .
Exemple: QTY+47:15'
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C516‐5025

Obligatori

SG26 30 MOA – Import total de la línia
Tipus d’import

LINEA DE DETALL

C516‐5004
Obligatori
Import segons el qualificador anterior
Segment d'ús obligat per indicar el import total net de la línia .
Exemple: MOA+66:135'
SG28 31 PRI – Preus unitaris
C509‐5125
Obligatori
Qualificador de preu

C509‐5118

66

135

AAB = Preu brut unitari (excloent
descomptes, càrrecs i impostos)
AAA = Preu net unitari (incloent
descomptes i càrrecs, sense
impostos)

Preu unitari, net o brut, segons el qualificador
anterior
Obligatori utilitzar aquest segment per indicar el preu net unitari. L’import brut s'ha d'indicar en cas que hi hagi Descomptes o càrrecs per línia .
Exemple: PRI+AAA:9'
SG33 36 TAX – Informació d’impostos per línia
5283
Obligatori
Qualificador de funció d’impostos
7 = Impost
C241‐5153
Obligatori
Tipus d’impost
VAT = IVA
EXT = exempt d’impostos
RE = Recàrrec d’equivalència
RET = Retencions per serveis
professionals
C243‐C278
Obligatori
Taxa de l’impost (obligatori en casos en que l’impost
es calculi mitjançant un percentatge)
Segment obligatori per a indicar l’impost o impostos aplicats a la línia de detall.
Exemple: TAX+7+VAT+++:::8'
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Obligatori

98 = Import brut total de la línia
(exclou descomptes, càrrecs i
impostos)
66 = Import net per línia, sense
impostos (inclou descomptes i
càrrecs, exclou impostos)

AAA

9

7
VAT

8
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LINEA DE DETALL

SG33 37 MOA – Import de l’impost
C516‐5025
Obligatori
Tipus d’import
124 = Import de l’impost
124
C516‐5004
Obligatori
Import de l’impost
21.6
S'utilitza aquest segment a continuació del TAX anterior, per indicar el import total de l'impost aplicat.
Exemple: MOA+124:21.6'
SG38 38 ALC ‐ Informació de descomptes o càrrecs globals per línia
5463
Obligatori
Indicador de descompte o càrrec
A = Descompte
A
C = Càrrec
1227
Opcional
Indicador de seqüencia. Si no s’indica, s’assumeix1.
1 = Primer pas del càlcul. S’aplica
1227
sobre el net de la línia.
2, 3, 4, 5, etc. = S’aplica sobre el
resultat de l’anterior pas de càlcul
C214‐7161
Opcional
Tipo de descompte o càrrec
EAB = Descomptes per pagament
TD
immediat
TD = Descompte comercial
ABH = Rappel
FC = càrrec per ports
PC = càrrec per embalatges
SH = càrrec per muntatges
IN = càrrec per assegurances
CW = Descompte per contenidor /
envàs retornat
FI = Càrrec financer
ACQ = Royalties
RAD = Càrrec per contenidor /
envàs retornable
IS = Càrrec per serveis de facturació
(Despeses de gestió)
VEJ = Punt verd
Segment opcional que s'utilitza per especificar qualsevol descompte o càrrec aplicable a la línia de detall en curs. Pera indicar un descompte, cal utilitzar
consecutivament aquest segment seguit dels dos següents: PAD per indicar el percentatge, i MOA per indicar el import total del Descompte.
Exemple: ALC+A+++1+TD'
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SG40 40 PCD – Percentatge del descompte o càrrec
C501‐5245
Obligatori
Qualificador del percentatge
1 = Descompte
2 = Càrrec
C501‐5482
Obligatori
Percentatge
Aquest segment s'utilitza pera especificar qualsevol percentatge de descompte o càrrec aplicat al segment ALC anterior .
Exemple: PCD+1:3.5'
SG19 23 MOA – Import del descompte o càrrec
C516‐5025
Obligatori
Qualificador de tipus d’import
8 = Import del descompte o càrrec
C516‐5004
Obligatori
Import monetari del descompte
Aquest segment s'utilitza per especificar l’import monetari resultat d'aplicar el percentatge indicat en el segment anterior .
Exemple: MOA+8:676'
44 UNS – Separador seccions de detall i resum
0081
Obligatori
Identificació de secció
S = Separador detall / resum
Segment obligatori.
Exemple: UNS+S'
SG48 46 MOA – Imports totals de la factura
C516‐5025
Obligatori
Qualificador de tipus d’import
79 = Import Net Total
125 = Base Imposable Total
176 = Import Total d’Impostos
139 = Import Total a pagar
260 = Sumatori de descomptes
globals
259 = Sumatori de càrrecs globals
C516‐5004
Obligatori
Import monetari
Aquest segment s'utilitza diverses vegades, per tal d’indicar en cadascuna d'elles els totals de la factura. És Obligatori indicar :
Import net total (79): sumatori dels imports nets de cada línia.
Base imposable total (125): import net total + càrrecs globals – descomptes globals.
Import total d’impostos (176): total de quota d’IVA, IGIC i recàrrec de equivalència.
Import total a pagar (139): suma de la base imposable i l’import total dels impostos.
Exemple: MOA+79:135' (Import total net de la factura: 135€)
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5283
C241‐5153

SECCIO DE RESUM

C243‐C278

Obligatori
Obligatori

SG50 47 TAX – Informació d’impostos totals
Qualificador de funció d’impostos
7 = Impost
Tipus d’impost
VAT = IVA
EXT = exempt d’impostos
RE = Recàrrec d’equivalència
RET = Retencions per serveis
professionals
ENV = Punto verd
Taxa de l’impost

7
VAT

Obligatori en casos de
16
que l’impost s’apliqui
mitjançant un
percentatge.
Segment obligatori per indicar l'impost o impostos totals de la factura. S'ha d'indicar un segment d'aquest tipus per a cada impost i percentatge diferent, seguit
d'un segment MOA per indicar el import de l'impost, i un altre del mateix tipus per a indicar la base imposable sobre el qual s'aplica.
Exemple: TAX+7+VAT+++:::16'
SG50 48 MOA – Import de l’impost
C516‐5025
Obligatori
Tipus d’import
124 = Import de l’impost
124
125 = Base imposable
C516‐5004
Obligatori
Import segons el qualificador anterior
21.6
S'utilitza aquest segment a continuació del TAX anterior, per indicar l’import total de l'impost aplicat o la base imposable, obligatoris ambdós.
Exemple: MOA+124:21.6'
49 UNT – Final del missatge
0074
Obligatori
Número de segments del missatge
72
0062
Obligatori
Número de referencia del missatge assignat per
12345
l’emissor
Segment obligatori, que indica el final del missatge.
Exemple: UNT+72+12345'
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2 Guia del document APERAK (missatge comunicació d'error i confirmació d'una aplicació) enviat des del Servei
e.FACT al proveïdor
2.1 APERAK D.01B
Quan s'intercanvia un document amb un interlocutor comercial, aquest el rep en la seva Estació EDI, que valida si el document és sintàcticament
correcte. A continuació el receptor del document el passa al seu programari de gestió que valida la coherència de les dades. Com a resultat d'aquests
anàlisis emetran missatges APERAK, on viatjarà el diagnòstic de la validació.
El següent gràfic mostra la utilització del missatge CONTRL i el missatge APERAK. El missatge APERAK ha de ser generat per l'aplicació de destinació
per comunicar errors de contingut, i no pel traductor EDI, a diferència del missatge CONTRL que s'emet des d'una estació EDI per comunicar errors de
sintaxi.

El Servei e.FACT utilitzarà el missatge APERAK per a informar al proveïdor sobre l'estat de les seves factures. Aquest estat es trobarà en l'element de
dades 9321 del segment SG4‐ERC. A la descripció d'aquest segment s'indica el nom dels possibles estats i el seu significat. A més d'això, en el segment
SG4‐FTX es presentarà una breu descripció de l'error (en cas d'haver‐n’hi), en text lliure.
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Un cop rebuda la factura, el Servei e.FACT procedirà a la seva validació. Si aquesta és positiva, s'enviarà al proveïdor un APERAK amb estat "REGISTER"
en un termini no superior a 24 hores després de la recepció d'aquesta. En cas que el e.FACT detectés algun error en la factura, es enviaria un APERAK
amb estat "ERROR" o "REJECTED".
Si els processos automàtics de validació detectessin alguna anomalia que requerís d'una validació manual, és possible que l’APERAK de confirmació o
error es retardés més de 24 hores.
L’APERAK informa de l'estat mitjançant la combinació de dos camps: la funció del missatge (C002‐1225) i el codi d'estat (C901‐9321). Segons aquests
camps, el significat del APERAK és el següent:

Funció del missatge
(C002-1225)

Codi de l’estat
(C901-9321)

6 = Confirmació

SENT
REGISTER ó DELIVERE
ACCEPTED

27 = No acceptat

ERROR ó REJECTED

16

Descripció de l’estat
La factura ha arribat al servei e.FACT.
La factura ha passat amb èxit els primers processos de validació.
La factura ha estat acceptada per el destinatari.
La factura ha estat rebutjada per el servei e.FACT o destinatari. Es
considera incorrecta.
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2.2 Estructura del missatge APERAK

SECCIO DE CAPÇALERA

Element

Estat

Descripció

1 UNH ‐ Capçalera del missatge
0062
Obligatori
Número de referencia del missatge assignat per l’emissor
S009‐0065
Obligatori
Identificador del tipus de missatge
S009‐0052
Obligatori
Número de versió del tipus de missatge
S009‐0054
Obligatori
Número de sub‐versió del tipus de missatges
S009‐0051
Obligatori
Agencia controladora
S009‐0057
Obligatori
Codi assignat per l’associació
Segment obligatori en tots els casos
Exemple: UNH+12345+APERAK:D:01B:UN:EAN003'
2 BGM ‐ Número de document
Obligatori

Tipus de document

C106‐1004

Obligatori

Número de document APERAK assignat por l’emissor del
document

Opcional

Exemple

APERAK
D
01B
UN
EAN003

12345
APERAK
D
01B
UN
EAN003

305=comunicació de error i
confirmació d’una aplicació

C002‐1001

C002‐1225

Valors possibles

123
6 = Confirmació: el document
comunica que el missatge original ha
estat rebut i processat amb èxit.
27 = No acceptat: el document
comunica que el missatge original ha
provocat un error.

Funció del missatge

305

6

Segment obligatori en tots els casos
Exemple: BGM+305 +123+6'
3 DTM ‐ Dates
C507‐2005
Obligatori
Qualificador de data
C507‐2380
Obligatori
Data
C507‐2379
Obligatori
Format de data
Obligatori indicar aquest segment per a indicar la data del document APERAK.
Exemple: DTM+137:200903011534:203'
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137 = Data del document APERAK
203 = AAAAMMDDHHMM

137
200903011534
203

SECCIO DE DETALL

SECCIO DE CAPÇALERA

GUIA EDIFACT ‐ SERVEI e.FACT

SG2 4 RFF ‐ Referencies a d’altres documents
C506‐1153
Obligatori
Qualificador de referencia
IV = Número de factura
C506‐1154
Obligatori
Número de factura
Obligatori utilitzar aquest segment per indicar el nombre de factura del qual s'informa l'estat en aquest document APERAK.
Exemple: RFF+IV:567' (la factura a la que fa referencia l’APERAK és la número 567).
SG3 6 NAD ‐ Partes que intervenen en el document
MS = Emissor del document APERAK
3035
Obligatori
Qualificador de part
MR = Receptor del document
APERAK
Obligatori en tots els Punt operacional que identifica a la part (GLN, Global
C082‐3039
casos
Location Number), en format EAN‐13.
C082‐3055
Obligatori
Agencia responsable de la llista de codis, codificada
9 = EAN
S'usa aquest segment dues vegades, una per l'emissor del missatge i una altra per al receptor.
Exemple: NAD+MS+8431299100003::9'
SG4 7 ERC – Informació d’estat de l’aplicació
SENT = Enviada al servei e.FACT
ACCEPTED = Acceptada
C901‐9321
Obligatori
Codi d’estat
REJECTED ó ERROR= Rebutjada
REGISTER = Registrada
C901‐1131
Obligatori
Qualificador de llista de codis
ZZZ = Definida mútuament
C901‐3055
Obligatori
Agencia responsable de la llista de codis, codificada
92 = Assignada per el comprador
Obligatori l'ús d'aquest segment per indicar l'estat del document factura original.
Exemple: ERC+ACCEPTED:ZZZ:92'
SG4 8 FTX – Informació en text lliure
4451
Obligatori
Qualificador del tema del text
AAO = Descripció de l’estat
4453
Obligatori
Funció del text, codificada
1 = Text per a us subseguint
C107‐4441
Obligatori
Codi de l’error
C108‐4440

Obligatori

Text lliure explicatiu del error

En aquest segment s'indicarà el codi i la descripció de l'error, si n'hi ha.
Exemple: FTX+AAO+1+1+Import total erroni'
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IV
567

MS
8431299100003
9

ACCEPTED
ZZZ
92

AAO
1
1
Import total
erroni

RESUM

GUIA EDIFACT ‐ SERVEI e.FACT

11 UNT – Final del missatge
0074
Obligatori
Número de segments del missatge
0062
Obligatori
Número de referencia del missatge assignat per l’emissor
Segment obligatori, que indica el final del missatge.
Exemple: UNT+9+12345'
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12345

