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1. Introduktion 

1.1 Rättigheter 
BEAst AB äger upphovsrätten till branschstandarden som beskrivs i detta dokument. För implementeringar 

kan dokumentet fritt laddas ned från BEAst webbplats och användas. Anpassningar är tillåtna, förutsatt att 

interoperabilitet säkerställs. Detta dokument får inte ändras, distribueras, säljas eller ompaketeras på 

något sätt utan föregående samtycke från BEAst AB. 

1.2 Ändringslogg 
Ändringslogg för detta dokument. 

Datum Ändringsbeskrivning 

2019-04-11 Första versionen 

2019-12-02 Uppdateringar om kvantiteter med tillhörande exempel 

 

Senaste version på meddelandet Avstämningsrapport enligt BEAst Supply Rental är 1.0. 

1.3 Bakgrund och förvaltning 
Standarden BEAst Supply Rental är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp inom BEAst. Detta 

meddelande är ett av flera som ingår i den standarden och ska kunna användas för uthyrning (BEAst Supply 

Rental). 

Förvaltningen av standarden sker inom BEAst Hyresutskott som ansvarar för området hyresprocessen. 

Deltagande i utskottet är öppet för medlemmar i BEAst ideell förening. 

Den senaste versionen av både meddelandet och detta dokument hämtas på 

https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/avstamningsrapport/.  

För mer information, kontakta info@beast.se. 

1.4 Målgrupp 
Målgrupp för detta dokument är både personal som i detalj ska förstå möjligheterna med meddelandet och 

vad det kan användas till samt teknisk personal som arbetar med utveckling eller anpassning av system och 

mappning av meddelanden. 

2. Allmän information om meddelandet 
Meddelandets funktion är att periodiskt rapportera status för ett specifikt projekt gällande de produkter 

som det aktuella projektet hyr. Leverantören av hyresprodukter sänder meddelandet, t.ex. en gång per 

vecka, till sin kund. Meddelandets innehåll ger kunden möjlighet att följa upp sin hyresaffär och i ett tidigt 

skede undvika fel och missförstånd. 

Exempel där avstämningsrapport skickas veckovis: Parterna har överenskommit om att skicka rapporten 

varje fredag och fakturan den sista dagen i varje månad. När avstämningsrapport för vecka två skickas, 

https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/avstamningsrapport/
mailto:info@beast.se
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ersätter den förra veckans, etc fram till fakturan skickas då nästa periods kommande fakturering summeras 

i en ny avstämningsrapport. Om varje rapport är granskad och godkänd av köparen kommer också fakturan 

att med större sannolikhet stämma. Om innehållet i en rapport efter dialog mellan parterna ändras så ska 

den skickas om och ersätta den tidigare, så att mottagaren kan göra summeringar av det som 

överenskommits och därmed matcha mot fakturan. 

Grundläggande funktioner för meddelandet med tillhörande rekommendationer: 

a. Meddelandets funktion är att periodiskt skicka en rapport om hyrda produkter. Mellan parterna 

bör finnas en överenskommelse om vad som ska rapporteras och hur ofta. 

b. Meddelandet skickas från uthyraren till dennes kund. Kund är främst olika slags entreprenörer och 

installatörer, men också t.ex. fastighetsbolag. 

c. Meddelandet baseras på XML som format. Det bygger på termer och grupper av termer som finns i 

andra delar av BEAst Supply-standarden. 

d. Övrig dokumentation till detta meddelande är (laddas ned från beast.se):  

i. ”Affärsdokument Översikt” som är en enkel lista över innehållet, dvs vilka uppgifter som 

kan skickas i meddelandet. 

ii. ”Affärsdokument Specifikation” som även inkluderar uppgifter om fältlängd, datatyp, 

taggnamn, kommentarer och förtydliganden, samt koder i förekommande fall. 

iii. ”XML Schema” som är det tekniska regelverket för meddelandet som definierar formatet, 

vilka uppgifter som måste inkluderas samt definition av datatyp och fältlängder. Det är 

också en exekverbar fil som parterna kan använda operativt för att validera filer som 

skickas och tas emot. 

iv. Exempelfil och typfall i XML-format som också kan användas för test. 

v. Change log som är en sammanfattning av ändringar från tidigare versioner av 

meddelandet. 

e. Meddelandets dokumentation i form av t.ex. affärsdokument finns även på engelska på 

http://beast.se/en/standards/.  

f. Meddelandet kan skickas med den tekniska lösning för överföring som parterna kommit överens 

om, men rekommendationen från BEAst är att använda infrastrukturen PEPPOL för att garantera en 

säker överföring som inkluderar viss validering. BEAst tillhandahåller en sådan accesspunkt. 

g. BEAst rekommenderar att alltid använda kuvert enligt SBDH. Se särskilt avsnitt nedan. 

3. Process 

3.1 Verksamhetsfördelar med meddelandet 
Exempel på fördelar med att använda meddelandet.  

För köparen: 

 Maskinell inläsning av omfattande statusinformation till ett system gör att verksamheten har 
uppdaterad och aktuell information om hyresaffären. 

 Möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan åtgärdas före fakturering. 

 Möjlighet att ta fram statistik och bättre följa upp sin hyresaffär. 

http://beast.se/en/standards/
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 Bättre kontroll över kostnader och ett tydligt underlag som gör att man kan upptäcka produkter 
som bör kunna lämnas tillbaka. 

 

För leverantören: 

 Samma standard kan användas till många kunder. 

 Mindre manuella kontakter om fakturor. 

 Möjlighet att lägga upp automatiserad rapportering för att spara arbets- och ledtid. 
 

Gemensamt: 

 Bättre ordning och reda när all statusinformation finns enkelt tillgänglig. 

 Lättare att spåra och hitta uppgifter i efterhand samt ta fram statistik. 

 Maskinell hantering och systemstöd gör att kvaliteten blir bättre och antalet fel minskar. 
 

3.2 Del av BEAst Supply-processen 
Grunden för standarden BEAst Supply Rental är en processbeskrivning för att få till stånd ett samordnat 

arbetssätt i branschen när man samverkar genom att använda system som kopplas samman i digitala 

flöden. Processen är en övergripande beskrivning av arbetssättet som varje företag sedan tillämpar på 

bästa sätt. Det finns motsvarande processbeskrivningar för anläggning (BEAst Supply NeC) och 

varuförsörjning (BEAst Supply Material). 

Hyresprocessen beskrivs i detalj på denna länk: http://beast.guidecloud.se/diagram/327/. Detta är en kort 

sammanfattning: 

 Parterna kommer överens om att avstämningsrapporter ska skickas med en viss periodicitet. 

 Kunden läser in rapporten i sitt system och granskar den.  

 Om kunden inte lägger avrop kan den efter godkännande bli underlag för matchning av fakturan. 

 Om rapporten inte godkänns tar parterna manuell kontakt. 

 Om parterna i så fall kommer överens om ändring kommer det att framgå i den kommande 

avstämningsrapporten. 

 

3.3 Verksamhetsregler 
Dessa regler ska följas och är obligatoriska för att tillämpa meddelandet: 

a. Alla uppgifter som är märkta som obligatoriska, 1..1 eller 1..n, måste skickas. För de som är 

frivilliga, t.ex. märkta med 0..1 eller 0..n, ska de finnas med om de rekommenderas under detta 

avsnitt eller om parterna överenskommer om att skicka dem. 

b. En avstämningsrapport måste ha en unik identitet, rapportnummer, som sätts av avsändaren 

(T6430). 

c. Rapporten måste ha ett skapandedatum (T6325). 

d. Rapportperiodens skall anges med både start- och sluttid T6509 och T6434). 

http://beast.guidecloud.se/diagram/327/
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e. Om ett projekt under perioden inte hyrt något så skickas ingen avstämningsrapport. 

f. Projektnumret som rapporten avser måste anges (T6004). 

g. Identitet på Köpare och Leverantör är obligatoriska uppgifter, men kan anges på olika sätt. 

h. Vid identifiering av parter ska alltid minst en av termerna för GLN-nummer eller Partner-

identifikation (t.ex. organisations- eller kundnummer) användas. BEAst rekommenderar GLN-

nummer. 

i. En avstämningsrapport måste innehålla minst en rad, men oftast flera, där varje rad ges ett 

löpnummer (T0051). 

j. Då hyrföretag även säljer produkter, t.ex. förbrukningsvaror, måste en indikator visa om raden 

avser hyra eller köp (T6477). 

k. För varje rad måste anges en status för att tala om ifall produkten är levererad, returnerad eller 

reserverad (T6505). 

l. Hyresprodukten måste identifieras med en identitet, t.ex. leverantörens eller köparens 

artikelnummer eller SRA-kod. 

m. För varje rad måste godsmottagare anges. 

n. Levererad, hyrd och återstående kvantitet är frivilliga uppgifter, däremot är gruppen ”Kvantitet att 

fakturera” obligatorisk. 

o. Gruppen Pris med uppgift om artikelns pris (T6325) och kod för netto- eller bruttopris (T6025) är 

obligatoriska uppgifter. 

p. Gruppen för att identifiera godsmottagaren för varje produkt är obligatorisk. 

4. Meddelandets innehåll 

4.1 Grunddata i meddelandet 
Det som är särskilt viktiga uppgifter i meddelandet är: 

 Rapportens identitet och datum. 

 Parternas identifiering. 

 Identifiering av hyrda artiklar med uppgift om deras identitet och pris. 

 Uppgift om kvantitet och belopp som kommer att faktureras per uthyrd produkt. 

 Referenser, t.ex. till avtal, offert och projekt. 

 Identifiering av parter, inklusive det aktuella projektet. 

4.2 Lista på meddelandeinnehåll 
En komplett lista finns på https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/avstamningsrapport/ under ”1. 

Dokumentation affärstransaktioner”, dels i form av en enkel lista med ingående uppgifter som kan skickas i 

meddelandet vilken kallas ”1a. Affärsdokument Översikt” och dels i form av en detaljerad version som 

kallas ”1b. Affärsdokument Specifikation”. 

4.3 Exempel på delar av meddelandet 
I detta avsnitt finns exempel på utformning av vissa vanliga informationsgrupper och element. 

https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/avstamningsrapport/
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Dokumentidentifiering 

För varje rapport som uthyrarna skickar sätter denne en unik identitet (T6430). I de fall parterna i nästa 

steg kommer fram till att de vill ändra något i rapporten, t.ex. efter diskussion om en hyresprodukt är 

återlämnad eller inte, skickas rapporten om. Även nu ska det vara samma identitet, men som i exemplet 

nedan anger man att det är en ny version (T6390) och nummer på den tidigare versionen (T6391), vilket gör 

att kunden kan ersätta den gamla rapporten. 

<ReconciliationHeader> 

    <ReportID>716251</ReportID> 

    <DocumentDateTime>2019-03-01</DocumentDateTime> 

    <VersionNumber>2</VersionNumber> 

    <ReferenceToAnEarlierVersion>1</ReferenceToAnEarlierVersion> 

 

Alternativt överenskommer parterna om att behov av ändringar som identifierats uppdateras först i nästa 

periods rapport. 

Datum och tid 

I meddelandet finns några olika uppgifter om datum och tid. Alla har datatypen DateTime, vilket innebär att 

de kan anges som dag och/eller tidpunkt samt som period. 

Dokumentdatum är när rapporten skapades och är obligatoriskt.  

<DocumentDateTime>2019-02-88T09:00:00Z</DocumentDateTime> 

Även gruppen för att ange rapportperioden är obligatorisk. 

<ReportPeriod> 

    <ReportPeriodStart>2019-02-01T01:00:00Z</ReportPeriodStart> 

    <ReportPeriodEnd>2019-02-28T24:00:00Z</ReportPeriodEnd> 

</ReportPeriod> 

 

Se också de tidsangivelser som går att göra per rad/hyrd produkt. 
 

Parter 

Det finns möjlighet att ange parter både i meddelandets huvud och på rader. 

Köpare (hyrestagare) Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. 
Finns endast i huvudet. 

Leverantör (uthyrare) Part som definieras som juridisk uthyrare enligt ett kommersiellt avtal. 
Finns endast i huvudet. 

Godsavsändare Part som levererar till arbetsplatsen, alternativt adressen för hämtning. 
Gruppen Godsavsändare ska endast användas om den skiljer sig från 
Leverantören. Endast radnivå för att kunna ange olika mottagare för 
olika leveranser. 

Godsmottagare För att ange part som tagit emot hyresprodukterna. Gruppen 
Godsavsändare ska endast användas om den skiljer sig från Köparen. 
Endast radnivå för att kunna ange olika mottagare för olika leveranser. 
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Samtliga parter kan identifieras på olika sätt, se också avsnitt ”3.3 Verksamhetsregler” ovan. De flesta 

uppgifter är frivilliga och i klartext. Det finns en grupp med kontaktinformation i en undergrupp till t.ex. 

”BuyerNeB” med namnet ”Contact”. För Köpare och Leverantör är de kontaktuppgifter som ingår Namn, 

Telefon, SMS, E-post samt ID-nummer (t.ex. ID06). 

I exemplet identifieras uthyraren med en överenskommen identitet tillsammans med telefonnummer. 
Övriga adress- och kontaktuppgifter till leverantören har i det här fallet ej ansetts behövas. 
 

<SupplierNeB> 

    <AddressNeB> 

        <PartyIdentifier>7652344</PartyIdentifier> 

        <PartyName>Uthyraren AB</PartyName> 

    </AddressNeB> 

    <SuppliersContact> 

        <PhoneNumber>031837465</Phone> 

    </SuppliersContact> 

</SupplierNeB> 

 

 

Avsändare och mottagare av de levererade hyresprodukterna kan alltså identifieras på meddelandets 
radnivå. Till skillnad mot Köpare och Leverantör finns här endast möjlighet att ange GLN, ID-nummer (t.ex. 
depånummer eller organisationsnummer) samt namn i klartext för parten. Det finns alltså inga detaljerade 
adressuppgifter i klartext. Dessutom går det i båda fallen att ange kontaktinformation i form av Namn och 
ID06-nummer, dock inte t.ex. telefon eller e-post. I exemplet nedan anges uthyraren med GLN-nummer och 
namn i klartext samt kontaktpersonen i klartext tillsammans med identiteten på dennes ID06-kort. 
 
<ShipFromNeB> 

    <Shipper>7381030000099</Shipper> 

    <Address_NeB> 

        <PartyName>Hyresbolaget i Nacka AB</PartyName> 

    </Address_NeB> 

    <ShipFromContact> 

        <Name>Sven Karlsson</Name> 

        <ID06>817263003</ID06> 

    </ShipFromContact> 

</ShipFromNeB> 

 

Referenser 

Gruppen med referenser är frivillig och finns på både huvud- och radnivå. I huvudet finns bland annat 

uppgift om projektnummer (T6004) och avtalsnummer (T0007). I exemplet finns referenser till 

projektnummer och kundens referens, dvs referens till kundens ordernummer (om sådant finns). 

<ReferenceToDocument> 

    <ProjectNumber>6411-001</ProjectNumber> 

    <CustomerReferenceNumber>512345</CustomerReferenceNumber> 

</ReferenceToDocument> 

 

 

Även på radnivå finns en grupp för referenser. Vissa är de samma som på huvudnivå, t.ex. projekt eller 

avtalsnummer. Om det är samma referens för alla artiklar finns referensen endast på huvudet, annars 

endast på raderna. I radreferenser går det också att ange radnumret till kundens order och till avtalet. 
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Extra dokumentreferens – Bilagor 

Till meddelandet kan man ha bilagor som både kan ligga i huvudet och/eller på radnivå kopplade till en viss 

artikel. Gruppen är en undergrupp till referensgruppen. En bilaga kan förekomma som en separat fil, 

inbäddad i meddelandet, alternativt som en referens till en separat webbplats. BEAst Tekniska utskott har 

tagit fram en anvisning för hur detta ska ske, se http://beast.se/standarder/rekommendationer/, se 

dokumentet ”Rekommendation Bilagor_2018-04”. 

Exempel på en inbäddad bilaga: 

<AdditionalDocumentReference> 

   <DocumentTypeExternal>Ritning</DocumentTypeExternal> 

   <DocumentName>A1-440-1-030-AA-01</DocumentName> 

   <Attachment> 

      <EmbeddedDocument> 

         <EmbeddedDocumentFileName>XYZ</EmbeddedDocumentFileName> 

         <EmbeddedDocumentBinaryObject>  

Här finns bilagan inbäddat som ett binärt objekt kodat i Base 64. 
          </EmbeddedDocumentBinaryObject>      

</EmbeddedDocument> 

   </Attachment> 

</AdditionalDocumentReference> 

 

Exempel på en referens till en webbadress där bilagan finns:  

<AdditionalDocumentReference> 

   <DocumentTypeExternal>Faktura</DocumentTypeExternal> 

   <DocumentName>2837462</DocumentName> 

   <Attachment> 

      <ExternalReference> 

<LinkToRelatedDocument>http://www.foretaget.se/mina                           

sidor/invoice/123456.pdf</LinkToRelatedDocument> 

      </ExternalReference> 

   </Attachment> 

</AdditionalDocumentReference> 

 

Rapportrader 

På raden finns det först tre obligatoriska uppgifter, se också exempel nedan. 

1. I meddelandet måste det förekomma minst en rapportrad (T0051). Radnummer ska numreras 

löpande från nummer 1, 2, 3 och vidare. 

2. Eftersom hyresföretag även säljer vissa artiklar måste det finnas en indikatorför att ange om det är 

hyra eller köp (T6477). Med värdet ”true” nedan betyder det att raden avser en hyra. 

3. I elementet för Hyresstatus (T6505) anges någon av följande status för artikelns leverans: Levererad 

(kod 100), Delvis returnerad (kod 101) eller Returnerad (kod 102). 

<ReconciliationLine> 

    <LineNumber>1</LineNumber> 

    <RentalIndicator>true</RentalIndicator> 

http://beast.se/standarder/rekommendationer/
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    <RentalDeliveryStatus>101</RentalDeliveryStatus> 

 

Det finns sedan ytterligare fyra uppgifter på raden som inte tillhör en grupp, men som till skillnad från 

ovanstående är frivilliga. De rekommenderas ändå om rapporten ska användas för avstämning av kostnader 

inför en kommande periodisk faktura. 

Ett av syftena med avstämningsrapporten är att den ska vara ett underlag för att tidigt följa upp kostnader 

som kommer att faktureras. I en del fall skickas avstämningsrapporten t.ex. varje fredag, medan fakturan 

kanske kommer en gång per månad. Därför finns ett element (T6435) för att indikera om det är den sista 

rapporten före fakturan. I exemplet nedan betyder värdet ”true” att så är fallet. Annars är värdet ”false”. 

<ReportStatus>true</ReportStatus> 

 

I två element specificeras antalet dagar (T6141) som artikeln varit uthyrd sedan förra fakturan, i exemplet 

nedan 18 dagar, samt hur många av dessa som är fria dagar (T6436) där det inte utgår en hyra, i exemplet 

nedan 4 dagar. Resultatet av detta, i exemplet 14 dagar, blir det värde som ska finnas i elementet T6513 

Kvantitet att fakturera. 

<RentalDays>18</RentalDays> 

<FreeRentalDays>4</FreeRentalDays> 

 

På raden finns också ett belopp i form av en radsumma. Det är nettobeloppet som uthyraren ska fakturera 

på sin kommande faktura och resultatet av en multiplikation av värdena i de tre elementen Kvantitet att 

fakturera (T6513), Uthyrningskvantitet (6478) och Nettopris (T6235). 

<LineItemNetAmount>84000.00</LineItemNetAmount> 

 

Intervaller för hyra och leverans 

Det finns två grupper för att ange uppgifter om period för en artikels uthyrning. Båda är frivilliga men 

rekommenderas. 

I gruppen Hyresintervall anges start- och slutdatum för perioden som artikeln ska debiteras. Ofta är dessa 

uppgifter lika men de kan skilja sig. Ett exempel på det är om hyresartikeln skickats till arbetsplatsen dagen 

innan hyresperioden startar och återlämnats dagen efter hyresperioden avslutats. Leveransperiod är i det 

exemplet två dagar längre än hyresperioden. Leveransperiod finns även i rapportens huvud men eftersom 

det ofta är olika perioder för olika rader är det vanliga att det är på raden som den specificeras, i de fall 

man väljer att ha den med. I de fall, se exempel nedan, man inte överenskommit om tillfälle för retur 

används inte slutdatumet. 

<RentalRange> 

    <RentalPeriodStartDate>2019-03-01</RentalPeriodStartDate> 

</RentalRange> 

<DeliveryPeriod> 

    <DeliveryPeriodStartDateTime>2019-02-28</DeliveryPeriodStartDateTime> 

</DeliveryPeriod> 
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Artikelidentifiering 

Gruppen är obligatorisk och kan inte repeteras. I stället finns en rad olika element för att ange ett 

artikelnummer, inklusive varugruppskod (T1106) samt namn i klartext för varugrupp (T1148) och 

artikelbenämning (T6226). Som artikelidentifierare rekommenderar BEAst generellt GTIN-nummer (T0154), 

men det finns flera andra att välja mellan. I exemplet nedan används hyreskod (T6136) enligt SRA-registret 

från Swedish Rental Association samt en artikels unika serienummer (T3236). 

<RentalCode>3512010</RentalCode> 

<SerialNumber>7272635494005181726</SerialNumber> 

 

Kvantiteter 

Det finns tre grupper med kvantitetsinformation där endast gruppen för ”Kvantitet att fakturera” är 

obligatorisk: 

a. Levererad kvantitet är den totala kvantiteten av artikeln som ursprungligen levererats. Om det 

ursprungligen levererades åtta enheter och det finns något kvar av dessa på hyra så ska den 

levererade kvantiteten anges till åtta. 

b. Kvantitet att fakturera är den kvantitet som kommer att faktureras på den kommande fakturan för 

den aktuella raden.  

c. Återstående kvantitet är differensen mellan levererad och återlämnad kvantitet. 

 

De tre kvantitetsgrupperna består av två element, själva kvantiteten och den enhet (T6706) som används. 

Med kvantitet avses antalet hyrda produkter, t.ex. tre styck staket sektioner av en viss typ. Till varje av de 

tre kvantitetsgrupperna finns sedan en undergrupp (RentalQuantity) för att även ange hyreskvantiteten i 

form av antalet debiterbara dagar (T6478) artikeln varit uthyrd samt enhetskoden för hyreskvantitet som 

kan vara Kalenderdagar (kod 01), Arbetsdagar (kod 02), Veckor (kod 03) eller Månader (kod 04). Slutligen 

finns, om det är aktuellt, ett element (T6426) som används om uthyrningen gäller för tvåskift (kod 10) eller 

treskift (kod 11). 

Gruppen för att ange kvantiteter hanteras på delvis olika sätt av olika hyresföretag och nedan visas två 

vanliga exempel. Gemensamt för de två exemplen är att kunden från början har hyrt tio styck av en viss 

artikel, att fyra är återlämnade i perioden och att sex finns kvar på arbetsplatsen vid periodens slut. 

Returen sker efter 8 dagar och perioden är totalt 15 dagar i exemplet. 

Exempel 1:  

De tio artiklar som initialt hyrdes redovisas i den första kvantitetsgruppen, DeliveredQuantityNeB. De sex 

som inte återlämnats utan fortfarande finns på arbetsplatsen redovisas i den sista gruppen, 

RemainingQuantityGroup, detta blir på samma sätt för båda raderna.  I den enda grupp som är obligatorisk, 

QuantityToBeInvoiced, specificeras kvantitet som ska faktureras på nästa faktura, i det här fallet 6 styck på 

första raden samt 4 styck på andra raden som motsvarar de återlämnade produkterna som inte 

slutfakturerats. 

Rad 1 för de 6 styck som fortfarande är på hyra, i detta exempel i 14 dagar. 
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<DeliveredQuantityNeB> 
    <DeliveredQuantity>10</DeliveredQuantity> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
</DeliveredQuantityNeB> 
<QuantityToBeInvoiced> 
    <QuantityToInvoice>6</QuantityToInvoice> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
    <RentalQuantity> 
        <RentalTimeQuantity>14</RentalTimeQuantity> 
        <RentalQuantityCode>02</RentalQuantityCode> 
    </RentalQuantity> 
</QuantityToBeInvoiced> 
<RemainingQuantityGroup> 
    <RemainingQuantity>6</RemainingQuantity> 
    <MeasureUnitNeBType>PCE</MeasureUnitNeBType> 
</RemainingQuantityGroup> 
 
Rad 2 för de returnerade 4 styck som hyrts i 8 dagar. 

<DeliveredQuantityNeB> 
    <DeliveredQuantity>10</DeliveredQuantity> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
</DeliveredQuantityNeB> 
<QuantityToBeInvoiced> 
    <QuantityToInvoice>4</QuantityToInvoice> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
    <RentalQuantity> 
        <RentalTimeQuantity>8</RentalTimeQuantity> 
        <RentalQuantityCode>02</RentalQuantityCode> 
    </RentalQuantity> 
</QuantityToBeInvoiced> 
<RemainingQuantityGroup> 
    <RemainingQuantity>6</RemainingQuantity> 
    <MeasureUnitNeBType>PCE</MeasureUnitNeBType> 
</RemainingQuantityGroup> 
 
Exempel 2: 

De tio artiklar som initialt hyrdes från periodens start redovisas i den första kvantitetsgruppen, 

DeliveredQuantityNeB. De sex som inte återlämnats utan fortfarande finns på arbetsplatsen redovisas som 

en ny rad. Beroende på när delretur är gjord redovisas det som tillhör en specifik hyresperiod rätt antal 

uthyrda kvantiteter. Det innebär att QuantityToBeInvoiced, kommer i detta exempel alltid vara lika med 

DeliveredQuantityNeB.  

I detta exempel är det 14 dagar totalt som ska faktureras. Vid hyrans start levereras 10 stycken. Fram till 

delreturen är gjord finns det 10 stycken att fakturera i 8 dagar. Efter delretur på 4 stycken, finns 6 stycken 

kvar att fakturera för de sista 6 dagarna. 
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Rad 1 för de 10 styck som kommer faktureras för den period som gällde innan delreturen är gjord, i detta 

exempel i 8 dagar. 

Rad 2 för de 6 som finns kvar efter att delreturen är gjord, för en ny period, i detta exempel 6 styck. 

Rad 1: För den första perioden innan delretur. 

<DeliveredQuantityNeB> 
    <DeliveredQuantity>10</DeliveredQuantity> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
</DeliveredQuantityNeB> 
<QuantityToBeInvoiced> 
    <QuantityToInvoice>10</QuantityToInvoice> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
    <RentalQuantity> 
        <RentalTimeQuantity>8</RentalTimeQuantity> 
        <RentalQuantityCode>02</RentalQuantityCode> 
    </RentalQuantity> 
</QuantityToBeInvoiced> 
 
Gruppen <RemainingQuantityGroup> är ej aktuell och eftersom den är frivillig finns den inte med. 
 

Rad 2: För den efterföljande perioden efter delretur. 

<DeliveredQuantityNeB> 
    <DeliveredQuantity>6</DeliveredQuantity> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
</DeliveredQuantityNeB> 
<QuantityToBeInvoiced> 
    <QuantityToInvoice>6</QuantityToInvoice> 
    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 
    <RentalQuantity> 
        <RentalTimeQuantity>6</RentalTimeQuantity> 
        <RentalQuantityCode>02</RentalQuantityCode> 
    </RentalQuantity> 
</QuantityToBeInvoiced> 
 
Gruppen <RemainingQuantityGroup> är ej aktuell och eftersom den är frivillig finns den inte med. 
 

Priser 

Prisgruppen är obligatorisk och kan inte repeteras. De uppgifter som är obligatoriska är prisbeloppet och 

prisets enhet. Dessutom rekommenderas de uppgifter som finns med i exemplet nedan. I en frivillig 

undergrupp finns uppgifter om rabatter och/eller avgifter.  

Prisuppgiften (T6325) ska anges med upp till fyra decimaler. I exemplet anger koden ”AAA” att det är ett 

nettopris (T6025). Alternativet, som i vissa fall kan vara aktuellt, är att ange bruttopris med koden ”AAB”. I 
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exemplet används enheten styck (T6706) med kod ANN för dagar. Slutligen finns ett element (T6530) som 

indikerar om priset ändrats (true) eller inte (false) sedan avtalet. 

Av den omfattande floran av enheter som finns är de enheter som BEAst rekommenderar listade i 

meddelandets affärsdokumentspecifikation. 

 
<Price> 

    <PriceAmount>1500.00</PriceAmount> 

    <PriceCode>AAA</PriceCode> 

    <MeasureUnitNeBType>ANN</MeasureUnitNeBType> 

    <PriceChange>true</PriceChange> 

</Price> 

 

Koder och kodlistor 

För många termer anges koder för att specificera t.ex. valuta till ett pris eller enhet till en kvantitet. När så 

är möjligt används internationella kodlistor från t.ex. ISO, UN/ECE och Incoterms. När sådana saknas 

används egna kodlistor som upprättats av BEAst eller av andra branschorganisationer som t.ex. GS1.  

När det gäller enheter definieras dessa koder i termen T6706. I det dokument som heter ”Affärsdokument-

specifikation Avstämningsrapport” listas koder som kan användas. I vissa fall specificeras dessa även i XML 

Schemat vilket innebär att de koder som finns i en meddelandefil kan valideras. I andra fall, som t.ex. 

enheter för kvantitet och pris, finns koder inte som en del av schemat eftersom det finns en så omfattande 

flora av koder som används. I stället hänvisas i dessa fall till UN/ECE Rekommendation 20 och 21 eller 

nationella kodlistor som t.ex. RSK eller Vilmanummer. Dessutom listas de vanligaste koderna, som även 

rekommenderas, i affärsdokumentspecifikationen. 

Kuvertering och kommunikation av meddelanden 

BEAst generella rekommendation är att meddelanden ska kuverteras med den standard som kallas SBDH. 

BEAst Tekniska utskott har tagit fram en anvisning för hur detta ska ske, se 

http://beast.se/standarder/rekommendationer/.  

För kommunikation av meddelanden rekommenderar BEAst att den internationella infrastrukturen PEPPOL 

används. BEAst tillhandahåller byggbranschen en accesspunkt till PEPPOL, se 

http://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/. Det finns även andra aktörer som erbjuder denna typ av 

tjänst på marknaden. Alla företag som är manuellt anslutna till BEAst Portal kan nås via PEPPOL. 

5. Referenser 
Detta och övriga meddelanden finns att ladda ned på https://beast.se/standarder/ där det finns ytterligare 

information och rekommendationer. 

6. Typfall 
Dessa exempelfiler finns för att underlätta vid implementering, se separata xml-filer. 

http://beast.se/standarder/rekommendationer/
http://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
https://beast.se/standarder/
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6.1 Typfall 1 – Komplett meddelande 
Avstämningsrapporten med alla element inkluderade, alltså inget typfall utan ett ”bruttomeddelande”. 

6.2 Typfall 2 – Enkel Avstämningsrapport 
Ett exempel på utformning av en rapport där de vanligaste uppgifterna finns med. 

 


