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1 INNGANGUR 
Handbók um rafræn viðskipti er unnin af hálfu ICEPRO, samstarf um rafræn viðskipti, í 
samvinnu við samsvarandi aðila á Norðurlöndum. Samstarfið við Norðurlönd fer fram innan 
vinnuhóps sem nefnist North European Subset, NES. 

Vinna þessi við að koma íslenskum kröfum inn í samnorræna útgáfu af UBL 2.0 staðlinum 
hefur verið unnin af ICEPRO og starfsliði þess. Auk þess hefur verið leitað til ýmissa 
sérfræðinga í rafrænum samskiptum. Hér verða höfð örfá orð um þá sem komu að verkinu og 
kostendur þess.  

Verkið er kostað af eftirtöldum aðilum:  

- Fjármálaráðuneyti,  

- Iðnaðar- og Viðskiptaráðuneyti,  

- Samtökum Atvinnulífsins, 

- Samtökum Iðnaðarins,  

- Samtökum Banka- og Verðbréfafyrirtækja.  

Þessum aðilum eru færðar hinar bestu þakkir, því að án þeirra hefði verkið ekki verið innt af 
hendi.  

Vinnuna við útvegun, skráningu og samræmingu upplýsinga og ritun handbókar hefur Georg 
Birgisson, Eyk innt af hendi. Hann hefur einnig sótt vinnufundi NES hópsins á Norðurlöndum og 
verið ráðgefandi um hvaðeina sem að verkinu lýtur. Hann hefur tekið virkan þátt innan NES 
hópsins og verið einn af leiðandi meðlimum hans.  

Yfirlestur á handbókardrögunum hefur verið í höndum margra, einkum tæknihóps undir 
formennsku Bergþórs Skúlasonar, Fjársýslu Ríkisins. Hann og Tryggvi M. Þórðarson, Hugbúnaði 
hf. voru ICEPRO innan handar með margvíslegar upplýsingar og heilræði og jafnframt sóttu 
þeir m.a. fyrsta vinnufundinn í Osló.  

Aðrir í tæknihópnum voru: Friðbjörn Hólm Ólafsson, Kögun, síðar Símanum, Benjamín J. 
Wheat, Span, Magnús Örn Gylfason, Ríkisskattstjóra, Þórhildur Hansdóttir Jetzek, Skýrr, 
Markús Guðmundsson, Rue de Net, Ívar Gunnarsson, Hugsjá, Guðmundur Hermannsson, 
Eimskip.  

Að auki hafa um 60 einstaklingar hjá ýmsum fyrirtækjum og stofnunum aðstoðað við verkefnið 
með þátttöku í kynningarfundum og símaviðtölum og þannig veitt upplýsingar um þarfir og 
sjónarmið. 

ICEPRO vill þakka þessu fólki og fyrirtækjum þeirra fyrir framlag þeirra við yfirlestur  þessarar 
handbókar.  

Örn S. Kaldalóns, 
Framkvæmdastjóri ICEPRO.  

1.1 Markmið 
Markmið handbókarinnar er að stuðla að sem víðtækastri innleiðingu rafrænna samskipta í 
innlendum og erlendum viðskiptum á þann hátt að þörf fyrir sérstakar gagnkvæmar útfærslur í 
innleiðingu og tvíhliða samninga um rafræn samskipti sé sem minnst eða engin. 

Fyrsta áhersla er á rafrænan reikning, pöntun og vörulista en í framhaldinu er gert ráð fyrir 
útfærslu á fleiri skeytum. Með rafrænum viðskiptum er átt við að gagnaflutningur milli 
viðskiptaaðila fari fram rafrænt að hluta eða öllu leiti. Áherslan er á þann vinnusparnað sem 
fellst í slíkum samskiptum. Gerður er greinarmunur á rafrænum samskiptum og pappírslausum 
samskiptum. Markmið rafrænna samskipta er ekki að útrýma pappír. Oft getur verið að 
innleiðing rafrænna samskipta dragi óverulega úr pappírsnotkun því aðilar geta kosið að prenta 
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gögn út á sínum enda, í stað reiknings getur þurft að prenta út t.d. afgreiðsluseðla og einnig 
getur þurft að prenta skjöl til vistunar t.d. vegna bókhalds. 

Sé litið á samskipti í viðskiptum sem ekki eiga sér stað á rafrænan hátt þá má skipta þeim í 
eftirfarandi einingar: 

Gagnasamskipti Gagnasamskiptin felast í því að koma þeim upplýsingum sem eru í skjalinu 
til skila til móttakanda þannig að hann geti unnið úr þeim. Frágangur 
upplýsinganna er gerður eftir ákveðnu almennt viðurkenndu formi s.s. að 
hafa nöfn aðila efst, setja fyrirsagnir á t.d. dagsetningar og dálka, tilgreina 
mynt upphæða, vörueiningar, velja sameiginlegt tungumál o.s.frv. Í sinni 
grundvallarmynd er sendandinn að ganga frá upplýsingum á staðlaðan og 
skiljanlegan máta. 

Vottun Eftir því sem þörf er á þá staðfestir sendandinn skjalið t.d. með undirritun 
sinni. Þegar um er að ræða reglubundin samskipti sem byggja á trausti og 
reynslu þá er vottunin oft óformleg eða nánast engin. Í öðrum tilfellum er 
krafist viðbótar votta eða jafnvel opinberra votta. 

Sending Sendandi þarf að koma skjalinu eða upplýsingum þess til móttakanda á 
einhvern hátt sem móttakandi getur tekið við. Notast er við ýmsar leiðir svo 
sem að skutla skjalinu sjálfur, senda með faxi eða tölvupósti, lesa það upp í 
síma, nota póstinn eða sérstök hraðflutningafyrirtæki. Krafan á því að geta 
sannað að skjalið hafi skilað sér er einnig mismikil eftir eðli innihaldsins og 
eðli viðskiptatengsla aðilanna. Í mörgum tilfellum er engrar formlegrar 
sönnunar krafist (t.d. þegar pantað er í gegnum síma) í öðrum er notaður 
skráður póstur eða jafnvel vottur (stefnuvottur). 

Geymsla Mismunandi þarfir eru fyrir geymslu skjala. Sum skjöl verða óþörf strax og 
innkaupaferlinu er lokið þannig að báðir aðilar eru sáttir. Önnur skjöl þarf að 
geyma í mörg ár s.s. reikninga og sumar pantanir, meðal annars vegna laga. 
Rafræn geymsla skjala er lykillinn í að koma á pappírslausum viðskiptum. 

Handbók þessi er fyrst og fremst að fjalla um stöðlun upplýsinga fyrir gagnasamskipti. Hinir 
þættirnir eru nauðsynlegir en kröfur til þeirra fara eftir viðskiptasambandi aðilanna, eðli 
gagnanna og fleiri þáttum. Handbókin tekur ekki afstöðu til þess vals og á stöðlun 
gagnasamskiptanna að nýtast óháð því vali. 

Flest rafræn samskipti sem eru í gangi í dag nota gagnasamskipti sem byggja á stöðlum en 
þeir hafa oft verið aðlagaðir að samskiptum einsakra aðila. Sérstakri rafrænni vottun er yfirleitt 
sleppt og atburðaskráning í sendingarkerfunum látin duga. Sending fer oftast í gegnum 
sérstakar sendingarþjónustur en notuð eru mismunandi samskiptanet s.s. X.400 eða 
Internetið. Í sumum tilfellum eru samskipti þó beint á milli fyrirtækja án milliliðs. Geymsla á 
skjölum eins og reikningum hjá viðtakanda byggir yfirleitt á því að reikningurinn er prentaður á 
pappír og geymdur í möppu. 

1.2 Uppbygging 
Handbókin í heild sinni samanstendur af eftirfarandi skjölum. 

1.2.1 Handbók um rafræn viðskipti með XML 
Handbókin sjálf gegnir margþættu hlutverki. Í fyrstu tveimur köflum er fjallað um rafræn 
skeytasamskipti á almennan hátt, um uppbyggingu NES og samtengingu þess við hina ýmsu 
staðla sem til eru.  Kaflar 3 og 4 fjalla um tvo megin hluta NES vinnunnar sem eru 
skeytalýsingar og skeytaumgjarðir og er tilgangur kafla 4 fyrst og fremst að tengja saman 
mismunandi skjöl og upplýsingar. Kafli 5 fjallar síðan um ýmis íslensk viðskiptatilfelli og lýsir 
því hvernig skeytin eru notuð til að flytja upplýsingar um þau milli viðskiptaaðila. Auk þessa 
inniheldur hún orðaskýringar, yfirlit yfir UBL skjöl og sögu skjalsins. 
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1.2.2 Skeytalýsingar. 
Heildarlýsing skeytanna sjálfra og innihaldi þeirra. Lýsingarnar eru í formi vefsíðu sem vistuð 
er á slóðinni www.nesubl.eu/documents  

1.2.3 XML skema. 
Tæknileg skjöl sem notuð eru til að sannreyna XML skjöl.  Þessum skjölum er ekki dreift með 
handbók heldur liggja þau á netþjón www.nesubl.eu    

1.2.4 Nálgun lesanda 
Efni handbókarinnar í heild á við mismunandi lesendur og gefur eftirfarandi tafla hugmynd um 
hvaða hlutar hennar henda best hverjum lesendahóp. 

Stjórnendur. Kaflar 1.1 til og með kafla 1.3 í handbók. 

Yfirmenn tölvumála. Handbókin í heild sinni 

Forritarar viðskiptakerfa Handbókin í heild sinni (kafli 5 sérstaklega) og skeytalýsingar 

Forritarar skeytasamskipta. Handbókin, skeytalýsingar og XML schema 

1.3 Innleiðing rafrænna viðskipta 
Eftirfarandi mynd sýnir einfaldað en almennt innkaupaferli. Megin innkaupaferlið ræsir 
hliðarferla eftir því hvert er eðli viðskiptanna. Sala á vörum kallar til dæmis á afgreiðslu og 
flutningaferli en sala á þjónustu gerir það yfirleitt ekki. Ef greiðandi greiðir skv. skilmálum 
reiknings þá fer heldur ekki af stað innheimtuferli. Upptalning hliðarferla í myndinni er ekki 
tæmandi. 

Þessi útgáfa handbókarinnar fjallar fyrst og fremst um eftirfarandi hluta innkaupaferlisins sem 
sýndir eru í dekkri lit. 

Vörulisti 

Pöntun 

Reikningur 

 

Vörulisti      Fyrirspurn Val    Pöntun      Afhending      Reikningur    Greiðsla

Afgreiðsluferill

Flutningaferill

Innheimtuferill

Grunn ferill innkaupa á vöru og þjónustu

Samhliða stoðferlar

Uppfærsla 
vörulista

Söluferill
Afstemming 

reiknings

 

Þær umgjarðir sem lýst er í handbókinni fjalla fyrst og fremst um þessa hluta innkaupaferilsins 
og er gert ráð fyrir að aðrir hlutar þess séu ýmist handvirkir eða unnir í ótengdum kerfum. 
Skeytaskilgreiningar NESUBL taka hinsvegar tillit til þess að nauðsynlegt getur verið að flytja í 
skeytunum upplýsingar sem styðja þessa handvirku ferla og í einhverjum tilfellum einnig tekið 
tillit til þess í skeytaumgjörðum. 
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1.3.1 Breytingar á verkferlum 
Innleiðing rafrænna viðskipta hefur óhjákvæmilega áhrif umfram innleiðingu skeytanna sjálfra 
því með því að sjálfvirknivæða einstakar aðgerðir þá breytast heildar vinnuferlar. Breytingar á 
vinnuferlum leiðir aðallega af eftirfarandi: 

Eftirlitshlutverk 

Með innleiðingu rafrænna viðskipta eru verkefni sem áður voru unnin handvirkt látin vinnast 
sjálfvirkt af tölvukerfum. Ekki bara innskráning gagnanna heldur einnig úrvinnsla þeirra. Af 
þessu leiðir að það mannlega eftirlit sem átti sér stað um leið og handvirka vinnslan fór fram 
fellur nú niður. Dæmi væri ef starfsmaður tekur eftir einhverju óeðlilegu í reikning þegar hann 
er að slá hann inn t.d. vegna þess að hann hefur reynslu af því að skrá reikninga frá 
viðkomandi birgja. Þetta eftirlit þarf því að fara fram á nýjan hátt. 

Einn möguleiki til þess er að kerfisvæða eftirlitið. Slík kerfisvæðing getur þó oft verið flókin og 
dýr því möguleg frávik þarf að sjá fyrir og ákveða hvaða viðbrögð kerfið á að framkvæma í 
hverju tilviki. 

Einnig er hægt að skilgreina nýtt starfsgildi sem fellst í að yfirfara og/eða stemma af færslur í 
rafrænum viðskiptaferlum til að finna hugsanleg frávik. Ef þessi leið er farin þarf að útbúa þau 
verkfæri sem nauðsynleg eru til að sinna þessu eftirlit. 

Eftirlitið er yfirleitt leyst með samblandi af rafrænu og handvirku eftirliti og þróast yfir tíma 
þannig að rafræni hlutinn eykst eftir því sem reynsla af nýjum ferlum eykst. Í sumum tilfellum 
getur verið nauðsynlegt að færa til starfsmenn því slík eftirlitsvinna getur krafist annarra 
hæfileika en þeirra sem hentuðu í handvirku ferlunum. 

Útprentanir 

Í handvirkum verkferlum er algengt að eitt og sama skjalið sé notað í fleiri en einum tilgangi. 
Gott dæmi er þegar reikningar eru prentaðir í fjölriti og eitt eða tvö afrit notuð til að taka til 
vörunnar og sem fylgiskjal með henni til viðtakanda. Þegar reikningurinn er gerður rafrænn þá 
fellur útprentun hans út. Þar með verður nauðsynlegt að útfæra nýjar lausnir fyrir samantekt 
vörunnar og afhendingu. Sú lausn getur ýmist verið að prenta sérstök skjöl fyrir þetta, 
tínsluseðil og/eða afhendingarseðil, eða að innleiða viðbótar rafræn skeyti og rafrænar lausnir 
fyrir þessi verkefni.  

Samhliða vinnsla 

Vegna fjölhæfni mannsins er honum oft kleift að vinna, að því er virðist, samhliða fleiri en eina 
aðgerð. S.s. að skoða birgðastöðu, meta þörf fyrir innkaup og ákveða hvað skal panta og frá 
hvaða birgja með því að horfa á skjá og skrifa tölu á blað.  

Tölvukerfi vinna hinsvegar í rökrænni röð þar sem hver aðgerð er aðgreind og skilgreind. 
Sumar þeirra aðgerða sem maðurinn vinnur samhliða er hægt að kerfisvæða tiltölulega 
auðveldlega en aðrar er mjög erfitt að kerfisvæða, svo sem ákvarðanir sem byggja á tilfinningu 
fyrir umhverfinu.  

Við innleiðingu rafrænna ferla getur því þurft að skipta upp slíkum sameiginlegum aðgerðum, 
kerfisvæða hluta þeirra, mynda nýjar vinnulýsingar fyrir þær sem þurfa að vinnast áfram 
handvirkt og útfæra vinnuferla þar sem þetta fellur saman. 

Leynd verkefni 

Vegna sömu fjölhæfni mannsins þá framkvæmir hann oft aðgerðir samhliða öðrum án þess að 
gera sér í raun grein fyrir því. Sem dæmi að þegar innkaupastjóri hringir inn pöntun þá safnar 
hann um leið ýmsar upplýsingum frá birgja s.s. um breytingar á vörunúmerum og 
vörulýsingum og tekur tillit til þeirra og uppfærir gögn sín. Þegar pantanir eru sendar inn 
rafrænt þá falla þessi samskipti niður og stuttu síðar geta komið upp vandamál tengd því að 
þessar upplýsingar berast ekki. Oft getur verið erfitt að átta sig á slíkum verkefnum þegar 
innleiðing rafrænna viðskipta er undirbúin og oft geta þau virkað smávægileg en haft truflandi 
áhrif ef þau falla niður. 

Ávinningur 
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Ávinningur af innleiðingu rafrænna viðskiptaferla er því sjaldnast hreinn sparnaður á þeirri 
handavinnu sem skipt er út því í flestum tilfellum myndast ný og breytt verkefni í staðinn. 
Hagkvæmni af innleiðingu rafrænna viðskipta er því mismunurinn á kostnaði við þau verkefni 
sem falla niður og þeirrar nýju sem myndast að frádregnum kostnaði við innleiðinguna sjálfa 
og að viðbættum ávinningi af hraða og nákvæmni sem fylgir rafrænum gögnum. 

Hönnun vinnuferla 

Hentugasta leiðin til að tryggja sem bestan árangur við innleiðingu rafrænna viðskipta er að 
skrá ýtarlega fyrirliggjandi handvirka vinnuferla og allar þær aðgerðir sem unnar eru á hverjum 
vinnupunkti í þeim. Mikilvægt er að þátttaka almennra starfsmanna í slíkri skráningu sé sem 
best því þeir einir hafa yfirleitt þekkingu á hinum minnstu aðgerðum. 

Í framhaldi af því þarf að hanna nýja vinnuferla þar sem rafræn viðskipti eru notuð þannig að 
gert sé ráð fyrir öllum þeim aðgerðum sem þurfa að vinnast, sjálfvirkt, handvirkt eða fellt 
niður. Virk þátttaka stjórnenda er lykilatriði í þessari vinnu því vinnan leiðir yfirleitt af sér að 
starfssvið fólks breytist og verkefni geta færst til milli deilda innan fyrirtækis eða stofnunar. 
Slík hönnun nýrra vinnuferla þarf því að vera undir stjórn yfirmanns sem hefur umsjón með 
öllum þeim starfssviðum sem innleiðingin hefur áhrif á og getur greitt úr þeim málum og 
ágreiningi sem upp geta komið. 

1.4 Staðlar og tengsl þeirra á milli. 
UBL 2.0 staðallinn er gefinn út af OASIS http://www.oasis-open.org sem stofnuð var árið 1993 
sem óháð stofnun fyrir útgáfu, samræmingu og innleiðingar á rafrænum stöðlum. 

North European Subset, eða NES, er samstarf Norðurlanda þjóða um gerð afmarkaðrar útgáfu 
af UBL 2.0 staðlinum þar sem notkun einstakra breyta er lýst ýtarlegar og með beinni tilvísun í 
ákveðin viðskiptatilvik. NES hefur einnig unnið að skilgreiningu á skeytaumgjörð þar sem 
notkun skeyta í skilgreindum viðskiptaferlum er ýtarlega lýst. Tilgangur þeirrar vinnu er að 
gera mögulegar rafrænnar skeytasamskipta milli tveggja aðila án gagnkvæmrar útfærslu. 

Aðrar mikilvægar staðlastofnanir eru: 

UN/CEFACT Staðlastofnun Sameinuðu þjóðanna. UN/CEFACT er útgefandi EDIFACT staðlanna 
sem almennt eru notaðir í Evrópu og víðar, en minna í Bandaríkjunum. 
UN/CEFACT hefur jafnfram verið að vinna að útgáfu staðla fyrir XML og er 
uppbygging þeirra nokkuð ólík UBL. www.unece.org/cefact   

GS1 Áður nefnt EAN. Útgefandi GLN - Global Location Number kennitalna og GTIN - 
Global Trade Item Number vörunúmera. Áður nefnd EAN vörunúmer og 
kennitölur. GS1 er einnig útgefandi EANCOM sem er afmörkuð útgáfa af EDIFACT 
staðli Sameinuðu þjóðanna. Nafnabreyting EAN er tilkomin vegna innkomu 
Bandaríkjanna í staðlastofnunina. GS1 er með skrifstofu á Íslandi GS1 á Íslandi, 
www.gs1.is  

ISO Alþjóðleg staðlastofnun sem gefur út ýmsa staðla. Hvað varðar rafræn viðskipti 
þá er mikilvægast framlag ISO í útgáfu ýmiskonar kótalistar s.s. myntkótar t.d. 
ISK fyrir íslenskar krónur, land og borgarkóta s.s. IS REY fyrir Ísland og 
Reykjavík. www.iso.org  

Töluverð skörun er í XML staðlaútgáfu OASIS/UBL og UN/CEFACT en nálgun þessara tveggja 
stofnanna er ólík.  

Nálgun UBL er að vinna hratt og að leysa 80% af þörfunum með 20% af flækjustiginu. UBL 
gefur skeyti einnig út í samræmdum settum og er tilgangurinn að þau séu að fullu samhæfð og 
innleiðing vinnuferla þannig auðveldari. UBL leggur þannig mikla áherslu á merkingarlegt 
innihald skeyta (semantics) og hlutverk þeirra í vinnuferlum. 

Nálgun UN/CEFACT er ýtarlegri og er leitast við að uppfylla sem flestar þarfir. UN/CEFACT gefur 
einstök skeyti út stök. Áhersla UN/CEFACT á kerfislega uppbyggingu skeyta (syntax) er meiri. 

Þegar er í gangi samstarf milli UBL og UN/CEFACT sem miðar að því að þessir tveir staðlar 
renni saman í einn á næstu árum. Búast má við að merkingarfræðilegt framlag UBL verði þar 
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mikið og kerfisleg uppbygging UN/CEFACT komi á móti. Ekki á því að skipta máli hvort 
fyrirtæki hefji innleiðingu í dag eftir UBL leiðinni eða UN/CEFACT en UBL er komið lengra hvað 
varðar útfærslur fyrir íslenska og samnorræna viðskiptaferla. 

2 UPPBYGGING NESUBL 
Uppbygging NES staðalsins felst í tveimur megin hlutum.  

Afmarkaðar og ýtarlegar skeytalýsingar (subset) 

Skeyta umgjarðir (message profiles). 

2.1 Skeytalýsingar 
Skeytalýsing NES er afmörkun á skeytastaðli UBL 2.0 þannig að skilgreindir eru einstakir klasar 
og stök með beinni hliðsjón af því hvernig þeir myndu vera notaði í viðskiptalegu samhengi. 
Notkun á einstökum stökum er lýst nánar og í sumum tilfellum er stakfjöldi þrengdur frá því 
sem er í UBL 2.0. Tilgangurinn skeytalýsingarinnar er að lýsa því hvar í skeytunum tilteknar 
upplýsinga eiga að vera staðsettar, hver sé merking þeirra í skeytinu og form. Með þessu er 
leitast við að draga úr líkum á að mismunandi aðilar raði sömu upplýsingum á mismunandi 
hátt inn í skeytin. 

Skeytalýsingar fyrir hvert skeyti eru í meðfylgjandi töflum sem eru fylgiskjöl með handbókinni 
en í þeim tilfellum sem um er að ræða flókið samspil milli staka þá er fjallað um það í sér kafla 
hér í handbókinni í kaflanum Viðskiptatilvik og skeytahlutar. 

2.2 Skeytaumgjörð 
Umgjörð (Profile) lýsir því hvernig skeytin eru notuð í skilgreindum viðskiptaferli. 

Þegar innleiðing á rafrænum viðskiptum fer fram þá þarf að vera samkomulag á milli aðila um 
það hvaða upplýsingar eru sendar í skeytunum, hvernig ber að túlka þær og hvað viðbrögðum 
sendandi gerir ráð fyrir s.s. hvort hann eigi von á að fá staðfestingu á móttöku skjals eða ekki. 
Hlutverk umgjarðar er að staðla þessar viðskiptaútfærslur og stuðla þannig að því að aðilar 
geti hafið rafræn viðskipti á undanfarandi tvíhliða samninga um útfærslur og svo kerfislegra 
breytinga. 

Viðskiptaferlar sem umgjörð lýsir geta verið einfaldir þar sem einungis er sent eitt skeyti og 
ekki gert ráð fyrir neinum rafrænum svörum, eða þeir geta verið flóknir þar mörg mismunandi 
skeyti eru notuð hvert á eftir öðru og í sumum tilfellum háð því hver sé úrvinnsla skeytisins á 
undan (tilvik). 

Dæmi um einfalda umgjörð er ef reikningur er sendur rafrænt án þess að vísa í rafræna pöntun 
og þannig að ef um frávik er að ræða í reikning þá sé unnið úr þeim handvirkt. Flókin umgjörð 
getur hafist með pöntun sem svarað er með staðfestingu pöntunar, í kjölfarið er sendur 
afgreiðsluseðill og síðan reikningur og hugsanlega kreditnóta.  

Líta má á umgjörð sem staðlaða samskiptasamning milli viðskiptaaðila. Í umgjörð er tekið á 
eftirfarandi atriðum 

Viðskiptaferlinum er lýst. 

Lýst er hvaða skeyti eru notuð og hvert er hlutverk þeirra. 

Hlutverki aðila er lýst. 

Viðskiptalegum skuldbindingum er lýst. 

Stök (breytur) sem hafa gildi í umgjörðinni eru talin upp fyrir hvert skeyti ásamt því hvort þau 
sé krafa eða val og hvort þau endurtaki sig (staktíðni). 

Viðskipti samkvæmd tilgreindri umgjörð hefjast með því að aðili sendir fyrsta skeytið sem lýst 
er í umgjörðinni. Hvaða skeyti eru send í framhaldinu ræðst síðan af skilgreiningu 
umgjarðarinnar.   
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Einfalt dæmi, ef um er að ræða umgjörð fyrir sendingu staks reiknings þá hefst ferillinn með 
því að útgefandi reiknings sendir hann. Með því að móttakandi tekur við skjalinu og les það inn 
í sín kerfi þá telst viðskiptaferli umgjarðarinnar lokið. Greiðsluferlið er ekki hluti af umgjörðinni 
og er unnið á hefðbundinn hátt. 

Flóknara dæmi er ef kaupandi sendir pöntun samkvæmt umgjörð fyrir einföld innkaup. 
Viðbrögð viðtakanda ráðast þá af því sem lýst er í umgjörðinni, t.d. ef hann er fær um að 
afgreiða í samræmi við pöntun þá sendir hann staðfestingu, þar með telst kaupandi 
skuldbundinn að kaupa og seljandi að selja. Ef seljandi getur ekki afgreitt þá getur hann 
hafnað pöntuninni með skeyti. Hvorugur aðilinn telst á þessu stigi skuldbundinn. Ef kaupandi 
sendir nýja pöntun í samræmi við breytingu seljanda og seljandi staðfestir hana þá hafa aðilar 
myndað með sér samning sem þeir eru skuldbundnir af. Skilgreining á því hvort á við og hvort 
seljandi yfirleitt staðfesti pantanir sem þeir geta afgreitt er hluti af skeytaumgjörðinni og hluti 
af því samkomulagi sem aðilar gangast undir með því að vísa í viðkomandi umgjörð í skeytum 
sínum. 

Fyrirtæki og stofnanir geta lýst því yfir að þau séu tilbúin til að eiga rafræn viðskipti 
samkvæmt tilgreindri umgjörð, ýmist sem sendendur eða sem móttakendur upphafsskeytis 
ferilsins eða bæði. 

Með því lýsa þau því yfir að þau séu fær um að senda og móttaka þau skeyti sem eru hluti af 
umgjörðinni á þann hátt sem umgjörðin lýsir. Jafnframt lýsa þau því yfir að þau gangist undir 
þær viðskiptaskuldbindingar sem umgjörðin lýsir. 

2.3 Uppbygging UBL 
Helstu hugtök og hlutar í UBL eru 

Skeyti (Messages) 

Stök (Elements) 

Eigindi (Attributes) 

Klasar (Classes) 

Sameiginlegir klasar (Common Library) 

Nafnarými (namespaces) 

2.3.1 Skeyti 
Skeyti eru aðal einingin í UBL. UBL skilgreinir 21 skeyti (sjá lista í viðauka). Þau skeyti sem 
þessi handbók fjallar um eru: 

Reikningur 

Pöntun 

Einfalt svar pöntunar 

Kreditnóta 

Verðlisti 

Uppfærsla á vörulýsingu í verðlista 

Uppfærsla á verði í vörulista. 

Hvert skeyti hefur grunnskjal þar sem grunnuppbyggingu þess er lýst. Mikill hluti staka í 
skeytunum kemur hinsvegar úr sameiginlegu safni (common library) og er í lýsingum leitast 
við að gera notkun hvers klasa af stökum sem samræmdasta. 

2.3.2 Stök 
Stök eru hin eiginlegu gögn og eru samsvarandi Elements í EDIFACT staðlinum. 
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Sem dæmi þá inniheldur eftirfarandi stak. 

<cbc:PayableAmount currencyID="ISK">26073.00</cbc:PayableAmount> 

upplýsingarnar um að upphæð til greiðslu sé 26.073 íslenskar krónur. 

2.3.3 Eigindi staka 
Sum stök geta haft eigindi (attributes) sem segja til um uppruna gildisins sem birt er í stakinu, 
tegund þess eða form. 

Helstu eigindi eru notuð í þeim skeytum sem fjallað er um í þessari handbók eru eftirfarandi 

ID Notast í öllum stökum sem sem innihalda gildi sem byggð eru upp á staðlaðan 
máta, ýmist eftir skilgreindum listum, kótalistum eða eftir skilgreindu 
númerakerfi. Eigindið gefur upp auðkenni þess kótalista eða kerfis sem verið er 
að nota. Þegar vísað er í skilgreindan lista þá heitið eigindið “listID” en þegar 
vísað er í númerakerfi heitir það “schemaID”. Dæmi um númerakerfi eru 
kennitölur þjóðskrár og fyrirtækjaskrár sem hafa schemaID = IS:KT. Dæmi um 
kótalista eru flokkar virðisaukaskatts sem byggja á kótalista útgefnum af UN/ECE 
og hafa listAgencyID = 6 

AgencyID Ýmist sett fram sem ListAgencyId eða SchemaAgencyId eftir því hvort um sé að 
ræða númerakerfi eða lista. Eigindið veitir upplýsingar um það hvaða stofnun 
gefur út og viðheldur viðkomandi lista eða númerakerfi. Dæmi er  

CurrencyID Er notað í öllum stökum þar sem upphæðir koma fram og segir til um í hvaða 
mynt viðkomandi upphæð er. 

UnitCode Notað í öllum stökum þar sem gefnar eru magnupplýsinga eða mælieiningar og 
segir til um hver hvaða einingu er verið að nota. 

LanguageID Segir til um tungumál þess texta  

Dæmi um notkun eigindis ”currencyID” 

<cbc:PayableAmount currencyID="ISK">72.00</cbc:PayableAmount> 

 

Í þessari lýsingu er gengið út frá því að myntkótinn sé ”ISK”. Varðandi lýsingar á öðrum 
myntum vísast til kaflans ”Gjaldmiðlar”. 

Dæmi um notkun eigindis ”unitCode” 

<cbc:Quantity unitCode="C62">72.00</cbc:Quantity> 

 

<cbc:Quantity unitCode="MTR">72.00</cbc:Quantity> 

 

Fyrra dæmið birtir upplýsingarnar “72 stykki”. Hér er einingin stykki auðkennd með kótanum 
C62 í samræmi við UN/CEFACT recommendation 20. Seinna dæmið birtir upplýsingarnar 72 
metrar og er metri auðkenndur samkvæmt sama staðli. 

2.3.4 Stakfjöldi (cardinality) 
Stakfjöldi segir til um það hversu oft tiltekið stak eða klasi á og má birtast í hverju skeyti. 
Mögulegur stakafjöldi í UBL er eftirfarandi. 

Skilgreining á stakfjölda gegnir lykil hlutverki í skeytaumgjörð og hefur það áhrif á túlkun 
staksins sérstaklega í tilfelli valkvæðra staka. 

Stakfjöldi Notkun Úrvinnsla gagnvart UBL 
og NESUBL subset. 

Úrvinnsla gagnvart 
NES umgjörð 

1 Stakið/klasinn verður að 
birtast einu sinni en aðeins 
einu sinni. 

Móttakandi verður að vinna úr stakinu. Dæmi auðkenni 
viðskiptamanns. 
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1..n Stakið/klasinn verður að 
birtast einu sinni en má 
birtast óendanlega oft. 

Móttakandi verður að vinna úr öllum tilfellum staksins. 
Dæmi, vörulinur í reikning. 

0..1 Stakið er valkvætt. Það má 
sleppa því en það má mest 
birtast einu sinni. 

Móttakandi má hunsa stakið. 
Sendandi getur ekki gert ráð 
fyrir að upplýsingarnar séu 
lesnar. 

Móttakandi verður að 
vinna úr stakinu ef það 
berst. Sendandi á kröfu á 
að upplýsingar séu 
lesnar. 

0..n Stakið er valkvætt. Það má 
sleppa því en það má birtast 
óendanlega oft. 

Móttakandi má hunsa stakið. 
Sendandi getur ekki gert ráð 
fyrir að upplýsingarnar séu 
lesnar. 

Móttakandi verður að 
vinna úr öllum tilfellum 
staksins sem berast. 
Sendandi á kröfu á að 
upplýsingar séu lesnar. 

 

Tilgangurinn með annarri túlkun á valkvæðum stökum sem skilgreind eru í skeytaumgjörð er 
að gera mögulegt að skilgreina í viðskiptalegu samhengi hvaða stök sendandi skeytis getur 
reitt sig á að móttakandi muni vinna úr án þess að gera kröfu um að hann vinni úr öllum 
mögulegum upplýsingum sem gætu borist með skeytinu. 

Í hverju skeyti tilgreinir sendandi hvaða umgjörð skeytið tilheyrir og þar með lýsir hann því yfir 
að hann samþykki að móttakandi muni einungis vinna úr þeim valkvæðu breytum sem 
skilgreindar eru í umgjörðinni. Sem dæmi að ef umgjörð X fyrir pöntun skilgreinir að síðasti 
afgreiðsludagur sé valkvæð breyta en hinsvegar er fyrsti afgreiðsludagur ekki hluti af 
umgjörðinni. Ef sendandi sendir bæði fyrsta og síðasta afgreiðsludag í skeytinu og skilgreinir 
skeytið sem umgjörð X þá getur hann ekki gert kröfu á að móttakandi skeytisins (seljandi) taki 
tillit til fyrsta afgreiðsludags og á því ekki rétt á að hafna móttöku sé varan send fyrir þann 
dag. 

Skilgreining stakafjölda í umgjörð leggur kröfur á sendanda um hvað breytur hann verður að 
senda og einnig á móttakanda skeytis um að vinna úr þeim upplýsingum sem honum eru 
sendar. Með því að lýsa því yfir að þeir séu að senda skeyti sem hluta af tiltekinni umgjörð er: 

- móttakandi að lýsa því yfir að hann sé til búinn að vinna úr stökum skeytanna í 
samræmi við stakafjöldann sem skilgreindur er í prófílnum. 

- sendandi að lýsa yfir að hann sendi þau stök sem umgjörðin krefst og gerir ekki kröfum 
um að móttakandi vinni úr upplýsingum umfram það sem umgjörðin skilgreinir. 

Í NESUBL er stakafjöldi skilgreindur í þremur þrepum. Hvert þrep getur einungis þrengt 
skilgreininguna frá næsta þrepi fyrir ofan.  

- Efsta þrepið er UBL 2.0 staðallinn. 

- Annað þrep er NES UBL settið og er sér skilgreining fyrir hvert skeyti. 

- Neðsta þrep er NES UBL umgjörð og er skilgreint fyrir hvert skeyti. 

Eftirfarandi tafla sýnir hvernig hægt er að þrengja stakfjölda. 

Upphafs stakafjöldi Mögulegar þrengingar 
1 0     

1..n 0 1..i 1   

0..1 0 1    

0..n 0 1..i 0..1 1..n 1 

i = heiltala, n=óendanlegt 

2.3.5 Klasar 
Einstakir klasar fjalla um flutning á tilteknum tegundum upplýsinga s.s. heimilisfangi. Hver 
klasi er safn staka eða tilvísunar í undirklasa sem þá aftur eru sóttir í sameignlegt safn. Klasar 
eru sambærilegir við segments í EDIFACT staðlinum. 
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Dæmi um klasa er  

<cac:AccountingSupplierParty> 
 
</cac:AccountingSupplierParty> 

 

á milli þessara tveggja taga sem afmarka klasann AccountingSupplierParty kemur mikill fjöldi 
staka sem með upplýsingar um aðilann AccountingSupplierParty þ.e. seljanda. Upplýsingar 
eins og viðskiptamannanúmer, heimilisfang, símanúmer, tengiliðir o.fl.. sem allar eiga það 
sameiginlegt að tilheyra þessum aðila. 

2.3.6 Sameiginlegir klasar (common library) 
UBL byggir á því að skilgreina klasa sameiginlega utan skeytanna og er síðan vísað til þeirra í 
skeytunum oft mörgum sinnum í sama skeyt. Merkingarfræðilegar lýsingar á stökum í þessum 
klösum eru því samnýttar í öllum þeim skeytum þar sem þeir eru notaðir. Dæmi um 
sameiginlegan klasa er heimilisfang. 

<cac:Address> 
 
</cac:Address> 

 

en hann er notaður endurtekið alstaðar þar sem þörf er á að birta upplýsingar um heimilisfang. 
Í NES er notkun sameiginlegra klasa þó oft þrengt í einstökum skeytum eftir því hvað er 
viðeigandi. Merkingarleg skilgreining stakanna breytist hinsvegar ekki.  

2.3.7 Nafnarými (namespaces) 
Nafnarými eru merkingafræðileg rými þar sem hvert nafn er einkvæmt og tengt við ákveðna 
merkingu. Nafnarými eru gjarnan sett upp sem orðabækur og er hægt að vísa til þeirra með 
forskeyti. 
<...xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents
-2..> þýðir að stök með forskeytið "cac" tilheyra CommonAggregateComponents-2 nafnarými. 

Það nafnarými sem sjálft skjalið byggir á er gefið upp með "xmlns =...", þ.e. án forskeytis. Það 
er venja að nota forskeytið á tög, sem er uppgefið í UBL, en það er ekki krafa. Svo framarlega 
sem tagið er einstakt geta menn notað þau stök. Eftirfarandi eru nafnarými sem eiga við þetta 
skjal. 

Kenni Nafnarými 
 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:invoice-2 

cac urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2 

ccts urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2 

cbc urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2 

sdt urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SpecializedDatatypes-2 

udt urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 

ext urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 

xsi http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

2.4 Form talna 
Framsetning gilda í stökum er fastsett í NESUBL á eftirfarandi hátt. 

Upphæðir Birtar í einni tölu án myntkóta eða merkingu fyrir þúsund. Tugabrot eru 
auðkennt með punkt. Það skal alltaf gefin upp myntkóti með upphæðum. Mynt 
er auðkennt með eigindinu (attribute) ”currencyID”. Mynt er auðkennt með 3 
stafa myntkóta sbr. lista. 
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Tími Timi er gefinn upp skv. ISO 8601. Birtur SS:MM miðað við 24 tíma í sólarhring 
þannig að tíminn 15 mínútur yfir 3 í eftirmiðdaginn er sýndur þannig 15:15:00Z 
ef ekki er þörf á að gefa upp tímasvæði. Z segir til um að ekki er gefið upp 
tímasvæði en hún er þó ekki krafa. 

 Hægt er að veita upplýsingar um tímasvæði sem tíminn á við og er það gert í 
gildinu sjálfu en ekki með eigindum. Sem dæmi ef gefin er upp tímasetningin 
15:15 og miðað er við Berlín á sumartíma (CEST) þá er tíminn gefinn 
15:15+02:00. 

 Sé þörf mikillar nákvæmni er hægt að gefa tíma í þúsundustu hlutum sekúndu. 
Dæmi ef tímasetningin er 15:15:25 og 725 þúsundustu úr sekúndu miðað við 
Berlín þá er það gefið upp þannig 15:15:25.725+02:00 

 Allar xsd:time framsetningar á tíma eru leyfðar. 

Dagsetningar Miðast við ISO 8601. Birtar á forminu ÁÁÁÁ-MM-DD. Sem dæmi þá er 31. 
desember 2006 birt þannig: 2006-12-31Z. Z segir til um að ekki er vísað í 
sérstakt tímasvæði. 

 Ef þörf er á að gefa dagsetningar með tilvísun í tímasvæði er það gert á 
eftirfarandi hátt t.d ef átt er við staðsetninguna Berlín. Ath að þessi dagsetning 
er utan sumartíma. 2006-12-31+01:00 

Gengi Gengi mynta (stökin CalculationRate og CurrencyBaseRate) skal gefa með 4 
aukastöfum og nota punkt fyrir tugabrot. Gengi getur ekki verið núll eða 
neikvætt. 

3 UMGJÖRÐ (PROFILES) 

3.1 Yfirlit 
Umgjörð er mikilvægur hluti af NES verkefninu og er í raun ný vídd á stöðlunina. Umgjörðin 
snýst um að staðla viðskiptaferilinn sjálfan. Hver umgjörð fjallar um ákveðinn tilgreindan 
viðskiptaferil og er eftirfarandi atriðum ýtarlega lýst: 

Afmarkað er hvaða stök og klasar hafa gildi í hverju skeyti í viðkomandi ferli. 

Út frá UBL staðlinum eru unnar afmarkaðri NES skilgreiningar (subset) og út frá þeim eru 
skilgreind almenn NES skjöl t.d. NES reikningur. Þessi almennu skjöl geta síðan verið afmörkuð 
enn frekar til notkunar í skilgreindum viðskiptaferli / umgjörð. 
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Skilgreint er samspil skeyta í viðskiptaferlinum. 

Þessir viðskiptaferlar eða umgjörð lýsir viðskiptareglum sem eiga við ferilinn t.d í Grunn 
innkaupaferli þá er pöntun alltaf svara með einföldu svari pöntunar. 

 

Skilgreint eru tilvik innan ferlisins og samspil skeyta í hverju tilviki. 

Umgjörð lýsir einnig tilvikum (scenarios) þar sem lýst er rauntíma afmörkunum t.d. í Grunn 
innkaupaferli þá er hægt að leiðrétta ranga reikninga annað hvort með kreditnótu eða 
viðbótarreikning eftir því hvort það var of- eða vanrukkað. 

 

Skilgreindar eru viðskiptareglur sem gilda milli aðila í ferlinum. 

Umgjörð skilgreinir einnig þær viðskiptareglur sem gilda í viðkomandi ferli og mynda þannig 
staðlað samkomulag milli aðila um viðskiptaleg atriði. Sem dæmi að í tilfelli vörulista gildir 
þessi regla “Öll atriði sem tilgreind eru í samningum milli kaupanda og seljanda yfirtaka þau 
sem fram koma í vörulista”. 

3.1.1 Yfirlit umgjarða 
Umgjörð 1: Vörulisti (Catalogue only) 

Þessi umgjörð er notuð til að senda og móttaka vörulista og uppfærslur á honum þannig að 
línum í heild sinni er bætt við, skipt út eða eytt. 

Skeyti: Vörulisti (Catalogue) 
 KerfisSvar (Application Response) 

Tilvik: 1. Vörulisti er samþykktur 
 2.  Vörulista hafnað 

Umgjörð 2: Uppfærsla vörulista (Catalogue update) 
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Þessi umgjörð er notuð til að senda og móttaka vörulista og uppfærslur á honum þannig að 
línum í heild sinni er bætt við, skipt út eða eytt. Umgjörðin gerir einnig mögulegt að breyta 
eingöngu vörulýsingum eða eingöngu verðum á þeim vörulínum sem þegar eru í vörulista. 

Skeyti: Vörulisti (Catalogue) 
 Vörulisti með verðbreytingum (Catalogue Price Update) 
 Vörulisti með uppfærðum vörulýsingum (Catalogue Item Update) 
 KerfisSvar (Application Response) 

Tilvik: 1. Samþykkt vörulista 
 2. Höfnun vörulista 
 3. Samþykkt breytinga á vörulýsingum 
 4. Höfnun breytinga á vörulýsingum 
 5. Samþykkt verðbreyting 
 6. Höfnun verðbreytingar 

Umgjörð 3: Grunn pöntun (BasicOrder) 

Þessi umgjörð inniheldur afmarkaða pöntun þar sem áhersla er á einfaldleika í innleiðingu og 
lágmarks kerfisaðlögun. Umgjörðin er hentug fyrir þá sem vilja senda og móttaka tilfallandi 
rafræna senda gagnvart minni viðskiptaaðilum. 

Skeyti: Pöntun (Purchase order, basic) 

Tilvik: 1. Pöntun samþykkt. 
 2. Pöntun hafnað. 

Umgjörð 4: Grunn reikningur (BasicInvoice) 

Þessi umgjörð inniheldur eingöngu reikning með afmörkuðu innihaldi þannig að áhersla er á 
einfaldleika í innleiðingu og lágmarks kerfisaðlögun. Reikningurinn inniheldur allar upplýsingar 
sem reikningur þarf að hafa hvað varðar viðskiptalegar og lagalegar kröfur og krefst því ekki 
að fyrir liggi samningur milli aðila. Umgjörðin er hentug fyrir þá sem vilja senda og móttaka 
tilfallandi rafræna reikninga gagnvart minni viðskiptaaðilum. 

Skeyti: Reikningur (Invoice, basic) 

Tilvik: 1. Reikningur samþykktur. 
 2. Reikningi hafnað. 

Umgjörð 5: Grunn reikningur með kreditnótu (Basic billing) 

Þessi umgjörð inniheldur reikning og kreditnótu með afmörkuðu innihaldi þannig að áhersla er 
á einfaldleika í innleiðingu og lágmarks kerfisaðlögun. Umgjörðin leyfir að gefnir séu út 
viðbótarreikningar eða kreditnótur til að leiðrétta mistök í upphaflegum reikning. Reikningar og 
kreditnótur innihalda allar upplýsingar sem þarf til að mæta viðskiptalegum og lagalegum 
kröfum. 

Skeyti:  Reikningur (Invoice, basic) 
 Kreditnóta (Credit note) 

Tilvik: 1. Samþykktur reikningur.  
 2. Ofrukkun. 
 3. Vanrukkun. 
 4. Reikningur inniheldur rangar upplýsingar. 

Umgjörð 6: Grunn innkaup (BasicProcurement) 

Þessi umgjörð sameinar grunn pöntun og grunn reikningagerð og bætir við einföldu svari við 
pöntun þannig að úr verður innkaupaferill. Reikningur inniheldur einnig tilvísanir í pöntun til að 
gefa möguleika á sjálfvirkri afstemmingu. 

Skeyti: Pöntun (Order, basic) 
 Einfalt svar pöntunar (Order Response Simple) 
 Reikningur (Invoice, basic) 
 Kreditnóta (Credit Note) 
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Tilvik: 1. Pöntun samþykkt, reikningur samþykktur. 
 2. Pöntun hafnað. 
 3. Pöntun samþykkt, reikning hafnað, ofrukkað 
 4. Pöntun samþykkt, reikning hafnað, vanrukkað 
 5. Pöntun samþykkt, Reikningur inniheldur rangar upplýsingar. 

 

Umgjörð 7: Einföld innkaup (SimpleProcurement) 

Þessi umgjörð sameinar grunn pöntun og grunn reikningagerð og bætir við einföld svari við 
pöntun auk samþykkis eða höfnunar reiknings þannig að úr verður heildstæður innkaupaferill. 
Auk þess eru afmarkanir á innihaldi skeytanna engar þannig að almenn NES skeyti eru notuð í 
fullri stærð. Einfaldleikinn umgjarðarinnar liggur í því að pöntun er ekki svarað pr. línu og ekki 
eru um að ræða breytingu á pöntun. 

Skeyti: Pöntun (Order, full stærð) 
 Einfalt svar pöntunar (Order Response Simple) 
 Reikningur (Invoice, full stærð) 
 Kerfissvar (ApplicationResponse) 
 Kreditnóta (Credit Note, full stærð) 

Tilvik: 1. Pöntun samþykkt, reikningur samþykktur. 
 2. Pöntun hafnað. 
 3. Pöntun samþykkt, reikning hafnað, ofrukkað 
 4. Pöntun samþykkt, reikning hafnað, vanrukkað 
 4. Pöntun samþykkt, reikning inniheldur rangar upplýsingar 

Umgjörð 8: Einföld innkaup (SimpleProcurement) 

Þessi umgjörð inniheldur reikning og kreditnótu með afmörkuðu innihaldi þannig að áhersla er 
á einfaldleika í innleiðingu og lágmarks kerfisaðlögun. Umgjörðin leyfir að gefnir séu út 
viðbótarreikningar eða kreditnótur til að leiðrétta mistök í upphaflegum reikning. Reikningar og 
kreditnótur innihalda allar upplýsingar sem þarf til að mæta viðskiptalegum og lagalegum 
kröfum. Auk þess er gert ráð fyrir að athugsemdir við pöntun eða reiknings séu rafrænar. 

Skeyti:  Reikningur (Invoice, basic) 
 Kreditnóta (Credit note)Kerfisssvar (ApplicationResponse) 
 Kerfisssvar (ApplicationResponse) 

Tilvik: 1. Samþykktur reikningur.  
 2. Ofrukkun. 
 3. Vanrukkun. 
 4. Reikningur inniheldur rangar upplýsingar. 

3.2 Umgjörð 1 - Vörulisti (Catalogue only) 

3.2.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile1:ver1.0 

NES heiti: Catalogue only  

3.2.2 Gildissvið 
Öll NES lönd 

Kaupendur og seljendum af öllum stærðum 

Kaupendur og seljendum í öllum atvinnugreinum, opinberir og einkaaðilar. 

Allar gerðir vöru og þjónustu. 
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3.2.3 Lýsing 
Útgefandi (vörulistans) sendir vörulista til móttakanda (vörulistans). 

Þessi umgjörð gerir seljanda eða þriðja aðila fyrir hans hönd (ProviderParty), að afhenda 
vörulista (Catalog) sem með lýsingum á vöru eða þjónustu (Items) sem viðskiptamanni 
bjóðast til kaups eða þriðji aðili fyrir hans hönd (ReceiverParty). 

Þó að afhending og viðhald vörulista sé lykil atriði í flestum viðskiptasamböndum þá er gerir 
þessi umgjörð ekki tilraun til að lýsa öllum þeim aðgerðum sem þörf er á við að koma á slíkum 
samböndum. 

Í þessari umgjörð er ekki fjallað um aðgerðir eins og: 

Afhending og samkomulag um sameiginlegar verkáætlanir og umfang rafrænna samskipta milli 
kaupanda og seljanda. 

Umræður um tæknilegar lausnir sem notaðar eru við að senda rafræn viðskiptaskjöl.  

Samningar um innihald og umfang þeirra vöru sem er í vörulista. þ.e. hvaða vörur eiga að vera 
í vörulistanum og verð þeirra. 

Þessi atriði eru mikilvægur hluti viðskiptasambandsins í heild en litið er á þau sem utan þess 
viðfangsefnis að afhenda vörulista. 

Ennfremur atriði eins og: 

Söfnun upplýsinga til að útbúa heildstæðan vörulista. 

Samræming, flokkun og yfirferð á innihaldi vörulista. 

Samþykkt vörulista. 

sem eru hluti af gæðaeftirliti og áreiðanleika stýringu á milli þeirra aðila sem koma að því að 
útbúa vörulistann. (venjulega undir ábyrgð seljanda), eru utan viðfangsefnis þessarar 
umgjarðar. 

Þessi umgjörð styður þann viðskiptaferil að útbúa vörulista að frumkvæði seljanda. Hún lýsir 
ekki aðgerðum þar sem kaupandi kallar eftir vörulista. Né heldur aðgerðum til að eyða/fella 
niður vörulista. 

3.2.3.1 Skjöl sem notuð eru 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Vörulisti (Catalogue) Útgefandi (Provider) Móttakandi (Receiver) 

KerfisSvar (Application Response)  Móttakandi (Receiver) Útgefandi (Provider) 

 

3.2.3.2 Lýsing skeyta 
Vörulisti: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile1CatalogueOnly/Catalogue/html/2d5.h
tm  

Kerfissvar: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/ApplicationRespo
nse/html/2d5.htm 

3.2.4 Tilvik 
Viðskiptatilvik sem tengjast þessari umgjörð eru: 

Vörulisti er samþykktur Felur í sér að það kemst á samkomulag milli kaupanda og seljanda 
um að innihald vörulista sem notað er í viðskiptum. 



Icepro, samstarf um rafræn viðskipti  Handbók rafrænna innkaupa, UBL 
 

___________________________________________________________________________ 
 Bls. 18 VS04 

Vörulista hafnað Felur í sér að ekki verður til staðar samkomulag milli kaupanda og 
seljanda um innihald vörulista sem hægt er að nota í viðskiptum. 

3.2.5 Viðskiptareglur 
1. Útgefandinn sendir rafrænan vörulista sem móttakandi getur tekið við og unnið úr. 

2. Vörulistinn skal innihalda allar upplýsingar sem þörf er á til að nota hann. Í því fellst að 
vörulistinn skal ekki byggja á ytri tilvísunum s.s. í miðlæga gagnagrunna með 
vöruupplýsingum. 

3. Vörulistinn skal styðja: 

- Vörulistinn ætti að styðja áreiðanleika, sannleika og yfirferð innihaldsins. 

- Verðsamanburð vöru. 

- Skilgreiningar á: 

i. Vöruhlutum. 

ii. Fylgihlutum vöru 

iii. Nauðsynlegar (viðbótar) vörur 

iv. Staðkvæmdar vörur 

v. Stoðvörur 

- Árstíðabundin verðlagning á tiltekinni vöru með því að tilgreina verð með 
skilgreindum gildistíma. 

- Skilgreining á hvaða skattar eiga við vöru innan tiltekinna svæða. 

- Lýsingu á vöru með skilgreiningu á eiginleikum hennar og máli. 

- Lýsingu á lotu og einingarupplýsingum vörunnar (t.d. BBD eða raðnúmer) 

3.2.6 Notkunartilvik, flæðirit (use case diagram) 

 

 

Afhending vörulista er ferill þar sem útgefandi (Provider) listans sendir upplýsingar um 
vörur/þjónustu sem móttakanda (Receiver) bjóðast til kaups. 

Með þessum ferli er komið á vörulista með vörulýsingum og verðupplýsingum sem boðið er af 
seljanda eða þriðja aðila fyrir hans hönd (ProviderParty). Vörulistinn er í kjölfarið sendur til 
viðskiptamanns eða þriðja aðila fyrir hans hönd (ReceiverParty) þar sem hann er yfirfarinn og 
samþykktur áður en hann er notaður í viðskiptum. 

Þessi ferill á yfirleitt við þegar verið er að koma á viðskiptasambandi en einnig má nota hann í 
viðskiptasambandi sem er til staðar ef umtalsverðar breytingar hafa orðið á vörulista eða hluta 
hans. 
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Samstarfsferillin “Afhending vörulista” byrjar þegar vörulistinn er tilbúinn til dreifingar hjá 
útgefanda (ProviderParty). Tilefni þess að útgefandi býr til vörulista getur verið byggt á beiðni 
frá eða samning við móttakanda. 

Ákvörðunin að gefa út nýjan vörulista, eða að gera umtalsverðar breytingar á fyrirliggjandi 
vörulista er hinsvegar tekin af útgefanda. 

3.2.7 Þátttakendur í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugasemdir 

Birgi (Supplier) Útgefandi (Provider) Skilgreining: Sá aðili sem leggur til verðlistann.  

 

Útgefandi getur verið seljandi eða hvaða þriðji aðili sem 
hefur umsjón með og viðheldur vörulista seljanda. 

 

Dæmi: Fyrirtæki sem selur hjólastóla til stofnanna. 

 

Samheiti: Sales Point, Provider, Customer Manager. 

Viðskiptavinur 
(Customer) 

Móttakandi (Receiver) Skilgreining: Sá aðilli sem móttekur vörulistann.  

 

Móttakandi getur verið kaupandinn eða t.d. 
gagnagrunnur eða markaðstorg sem annast vörulista 
fyrir hönd kaupenda. 

 

Dæmi: Ríkiskaup. 

 

Viðskiptavinur 
(Customer) 

Kaupandi (Contractor) Skilgreining: Ef móttakandi er ekki sá sem endanlega 
kaupir vörur úr vörulistanum þá er mögulegt að 
skilgreina þennan aðila sem ContractorCustomerParty. 

 

ContractorCustomerParty ætti einungis að skilgreina 
fyrir vörulistann í heild. Þannig inniheldur hver vörulisti 
verð fyrir einungis einn viðskiptamann. 

Birgi (Supplier) Seljandi (Seller) Skilgreining: Sá aðili sem sér um sölu vörunnar. Ef 
útgefandi vörulistans er ekki seljandi vörunnar þá er 
mögulegt að skilgreina seljandann sérstaklega. 

 

Hægt er að skilgreina seljandinn bæði fyrir vörulista í 
heild eða einstakar línur hans. 

 

3.2.8 Process parameters 

3.2.8.1 Viðskiptareglur 
Á haus 

1. Verð sem birt eru í vörulista skulu eiga við einn tilgreindan kaupanda (umsamin 
vörulisti) eða alla kaupendur (almennur vörulisti). 

2. Vörulisti getur haft gildistíma. Ef enginn er skilgreindur telst gildistíminn ótakmarkaður. 

3. Samþykkt og höfnun á við vörulistan í heild. 

Á línum 
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1. Allar línur í vörulista skulu innihalda upplýsingar um ákveðna vöru eða þjónustu ásamt 
auðkenni. 

2. Allar línur í vörulista skulu hafa aðgerðarkóta (action code) sem tilgreinir hvort 
móttakandinn skuli “bæta við” (add), “uppfæra” (update) eða “eyða” (delete) 
viðkomandi línu í vörulistanum. Í upphaflegri sendingu vörulista skal merkja allar 
vörulínur sem “bæta við” (add) 

3. Allar vörur skulu hafa pöntunareiningu og verð á einingu.  

4. Þó svo að vörur geti verið flokkaðar eftir ýmsum flokkunarkerfum þá skal eitt þeirra 
kerfa vera UN/SPSC fyrir allar vörur1. 

5. Upplýsingar um flokkun og eiginleika hættulegrar vöru skal fylgja ef vara er merkt sem 
hættulegar vörur. 

3.2.8.2 Undantekningar 

1. Útboð og ósk (tendering) um tilboð er ekki hluti af þessari umgjörð. 

2. Ferill fyrir beiðni um vörulista, samningar og niðurfelling vörulista er utan umgjarðar. 

3. Ekki er leyfilegt að senda upplýsingar um verð mismunandi kaupenda í sama vörulista. 

4. Söfnun og viðhald breytingarsögu verða og annarrar upplýsingar er utan umgjarðar. 

3.2.8.3 Forsendur 
- Útgefandi og móttakandi þurfa að vita af hvor öðrum og þekkja flutningsleið skeyta. 

- Móttakandinn hefur samþykkt móttöku á vörulista samkvæmt staðlinum. 

                                           
1
 UNSPSC er staðall fyrir vöru og þjónustu flokkun gefinn út af aSameinuðu þjóðunum. Þrepskipt 

flokkunnarkerfi fyrir vörur og þjónustu gefið út af GS1 US, áður nefnt Uniform Code Council (UCC). 
http://www.unspsc.org/  
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3.2.9 Ferilmynd 

 

3.2.10 Ferillýsing 

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Útgefandi 

(ProviderParty) 

Samantekt og 
sending  
vörulista 

 

Öllum viðeigandi upplýsingum er safnað á skýrann og 
samræmdan hátt í vörulista, öllum reglum fyrir samræmingu og 
flokkun og yfirferð á vörulista gagnvart einhverri skilgreindri 
gæðakröfur er beitt. Þegar vörulisti hefur er frágenginn þá er 
hann tilbúinn til dreifingar og hann er sendur. 

Móttakandi 

(ReceiverParty) 

Móttaka og 
úrvinnsla 
vörulista 

Vörulistinn er móttekinn af móttakanda og hann vinnur úr 
upplýsingum hans. 

Móttakandi 

(ReceiverParty) 

Samþykkt eða 
höfnun vörulista 

Innihald og gæði vörulistann er metið og yfirfarið. Slík vinna 
getur, hvort heldur, verið handvirk eða vélræn. 

Ef einhverja villur koma í ljós þá skal móttakandi hafna 
vörulistanum í heild sinni og láta útgefanda vita með því að 
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senda ApplicationResponse skeyti. 

Ef engar villur koma í ljós þá samþykkir móttakandi 
(ReceiverParty) vörulistann í heild með því að senda 
ApplicationResponse skeyti. 

Móttakandi 

(ReceiverParty) 

Samþykkt 
vörulista. Senda 
kerfissvar 

Móttakandi samþykkir vörulista og staðfestir það með 
kerfissvari. Application Response. 

Útgefandi 

ProviderParty 

Leiðrétting 
frávika 

Ef vörulista er hafnað af móttakanda, þá leiðréttir útgefandi 
frávik og ákveður leiðréttingarferla. Framkvæmd slíkra 
leiðréttingarferla er utan umfangs þessarar umgjarðar. 

Móttakandi 

ReceiverParty 

Virkja vörulista Ef vörulisti er samþykktur af móttakanda (ReceiverParty) þá 
framkvæmir hann nauðsynlegar aðgerðir til þess að 
vörulistanum sé beitt í viðskiptum. 

Útgefandi 

ProviderParty 

Móttaka 
kerfissvar 

Útgefandi vörulista móttekur og vinnur úr jákvæðu kerfissvari. 

Útgefandi 

ProviderParty 

Virkja vörulista Ef vörulisti er samþykktur af móttakandi (ReceiverParty) þá 
framkvæmir útgefandi (ProviderParty) nauðsynlegar aðgerðir til 
þess að vörulistanum sé beitt í viðskiptum. 

Móttakandi 

ReceiverParty 

Hafna vörulista 

Senda kerfissvar 

Viðskiptaleg höfnun vörulista leiðir til þess að móttakandi sendir 
upplýsingar um höfnunina til sendanda. 

Móttakandi 

ReceiverParty 

Móttaka 
kerfissvar 

Útgefandi vörulista móttekur og vinnur úr neikvæðu svari. 

Útgefandi 

ProviderParty 

Ytri úrvinnsla Við móttöku neikvæðs svar þá hefst ytra ferli við að greiða úr 
frávikum. 

3.2.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Kerfisbundið 
innihald 

Kaupandi - Gerir mögulega auðveldan og fljótan samanburð á 
vörum frá mismunandi seljendum. 

- Einfaldar geymslu og viðhalda vöruupplýsinga. 

Viðskipta tengsl Seljandi - Bættur möguleiki á að sníða vöru og verðupplýsingar 
að þörfum einstakra viðskiptamanna. 

- Tryggir réttar tilvísanir í vörur við pöntununum sem 
dregur úr villum. 

3.2.12 Tilvik 1 
Nafn: Vörulisti samþykktur 

Lýsing: Vörulisti frá útgefanda (ProviderParty) er samþykktur eins og hann var móttekin af 
móttakanda (ReceiverParty). Þetta felur í sér að samningur hefur komist á milli 
kaupanda og seljanda um að innihald vörulistans skuli notað í viðskiptum milli 
þeirra. 
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3.2.12.1 Tilvik 1: ferilmynd 

 

3.2.12.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Vörulisti sem móttekin er frá útgefanda uppfyllir kröfur móttakanda sem sendir jákvætt 

kerfissvar.. 

3.2.12.3 Lokastaða 

1. Vörulisti er gerður virkur í viðskiptum milli kaupanda og seljanda. 

3.2.13 Tilvik 2 
Nafn: Vörulista er hafnað 

Lýsing: Vörulista sem móttekin var frá útgefanda er hafnað af móttakanda. Þetta felur í 
sér að það er ekki samkomulag milli kaupanda og seljanda um innihald 
vörulistans. 
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3.2.13.1 Ferilmynd 

 

3.2.13.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Vörulisti sem móttekin er frá útgefanda uppfyllir ekki kröfur móttakanda sem sendir 
neikvætt kerfissvar. 

3.2.13.3 Lokastaða 
1. Það er ekki til staðar neinn samningur eða skuldbindingar milli kaupanda og seljanda 

hvað varðar innihald vörulistans. 

3.3 Umgjörð 2 - Uppfærsla vörulista (Catalogue update) 

3.3.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile2:ver1.0 

NES heiti: Catalogue with updates  

3.3.2 Gildissvið 
Öll NES lönd 

Kaupendur og seljendur af öllum stærðum. 

Kaupendur og seljendur í öllum atvinnugreinum, opinberir og einkaaðilar. 

Allar gerðir vöru og þjónustu 

3.3.3 Lýsing 
Útgefandi (vörulistans) sendir vörulista til móttakanda (vörulistans). 
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Útgefandi (vörulistans) sendir breytingar á vörulýsingum til móttakanda (vörulistans). 

Útgefandi (vörulistans) sendir verðbreytingar til móttakanda (vörulistans) 

Þessi umgjörð lýsir ferli sem felur í sér rafrænan vörulista, uppfærslu vörulýsinga í vörulista og 
verðbreytinga í vörulista. Hún gerir seljanda (eða þriðja aðila fyrir hans hönd - sendanda) kleift 
að senda kaupanda (eða þriðja aðila fyrir hans hönd - móttakanda) vörulista sem lýsir 
vörum/þjónustu sem boðin eru til kaups. 

Umgjörðin gerir mögulegt að nota vörulista skjalið til að skipta út línum í vörulista í heild sinni. 
Í því tilfelli þá inniheldur vörulistinn einungis þær línur sem á að bæta við, eyða eða breyta. Til 
að gera þetta mögulegt þá hafa vörulínurnar samsvarandi aðgerða kóta. 

Umgjörðin gerir einnig mögulegt að uppfæra vörulýsingar (ekki verð) með því að nota skjalið 
Uppfærsla vörulýsinga (Catalogue Item Update) eða verð (ekki vörulýsingar) með því að nota 
skjalið Verðbreytingar (Catalogue Price Update). 

Ath. uppfærsla á vörulýsingum og verðum krefst þess að vörulistaskeytið sjálft sé notað með 
því að nota aðgerðakótann uppfæra á viðkomandi línu, sem skiptir þú út línunni í heild sinni. 

Ferlinum er ætlað að enda með samþykki eða höfnun vörulista eða breytingum með notkun 
kerfissvars (ApplicationResponse) 

3.3.3.1 Skjöl sem notuð eru 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Vörulisti Útgefandi Móttakandi 

Vörulisti með verðbreytingum Útgefandi Móttakandi 

Vörulisti með uppfærðum vörulýsingum Útgefandi Móttakandi 

Kerfissvar Móttakandi Útgefandi 

3.3.3.2 Lýsing skeyta 
Vörulisti: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/Catalogue/htm
l/2d5.htm  

Vörulisti með uppfærðum vörulýsingum: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/CatalogueItem
SpecificationUpdate/html/2d5.htm  

Vörulisti með verðbreytingum: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/CataloguePrici
ngUpdate/html/2d5.htm  

Kerfissvar: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/ApplicationRespo
nse/html/2d5.htm  

3.3.4 Tilvik 
1. Samþykkt vörulista 

2. Höfnun vörulista 

3. Samþykkt breytinga á vörulýsingum 

4. Höfnun breytinga á vörulýsingum 

5. Samþykkt verðbreyting 
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6. Höfnun verðbreytingar 

3.3.5 Viðskiptakröfur: 
1. Útgefandi sendir vörulista eða uppfærslur á vörulista þannig að móttakandi getur tekið 

við þeim og unnið út þeim. 

2. Túlkun á innihaldi vörulista og uppfærslum á ekki að byggja á aðgengi að ytri 
upplýsingum frá öðrum uppruna s.s. miðlægur gagnagrunnur með vöruupplýsingum. 

3. Vörulistinn eða uppfærslu verða að styðja við  

- áreiðanleika, staðfestingu og endurskoðun á upplýsingum sem í listanum 
eru. 

- Samanburð á vöru. 

- Skilgreiningu á 

i. vörueiningum 

ii. aukahlutum 

iii. nauðsynlegir fylgihlutir 

iv. staðkvæmdar vörur 

v. stoðvörur 

- árstíðarbundin verð fyrir sömu vöru með því að skilgreina mismunandi verð 
fyrir mismunandi tímabil. 

- skilgreining á sköttum sem leggjast á vöruna á tilgreindu svæði. 

- auðkenni vöru með lýsingu á eiginleikum hennar og málum. 

- tilvik vöru (BBD, raðnúmer o.þ.h.) 

3.3.6 Yfirlits mynd 

 

3.3.7 Aðilar í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugasemdir 

Birgi 

 

Útgefandi 

 

Sá aðili sem leggur til breytingar á vörulýsingum.  

 

Útgefandi getur verið seljandi eða hvaða þriðji aðili sem 
hefur umsjón með og viðheldur vörulista seljanda. 

 

Dæmi: Fyrirtæki sem selur hjólastóla til stofnanna. 
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Viðskiptavinur Móttakandi Sá aðilli sem móttekur vörulistann.  

 

Móttakandi getur verið kaupandinn eða t.d. 
gagnagrunnur eða markaðstorg sem annast vörulista 
fyrir hönd kaupenda. 

 

Dæmi: Ríkiskaup. 

Viðskiptavinur Samningsaðili Sá aðili sem er ábyrgur fyrir þeim samning sem 
vörulistinn eða breytingar byggja á. 

Ef móttakandi er ekki sá sem endanlega kaupir vörur úr 
vörulistanum þá er mögulegt að skilgreina þennan aðila 
sem ContractorCustomerParty.  

Ef vörulistinn er ekki fyrir alla viðskiptamenn þá verður 
að taka fram ákveðinn samningsaðila 
(ContractorCustomerParty) í haus skjalsins eingöngu. 
Vörulistinn getur ekki átt við marga viðskiptamenn. 

Birgi Seljandi Sá aðili sem ábyrgur er fyrir afgreiðslu vörunnar. 

Ef útgefandi er ekki seljandi vörunnar þá er mögulegt að 
skilgreina seljanda vörunnar undir. 

Hægt er að skilgreina seljandinn SellerSupplierParty 
bæði fyrir vörulista í heild eða einstakar línur hans. Ef 
hann er skilgreindur í línum. 

Seljandi er ábyrgur fyrir að afgreiða vörur og þjónustu 
til kaupanda. 

 

3.3.8 Process parameters 

3.3.8.1 Viðskiptareglur 
Á haus 

1. Verð í vörulista eða verðbreytingu vörulista verða að eiga við einn ákveðinn 
viðskiptamann eða alla viðskiptamenn. 

2. Vörulisti án gildistíma telst hafa ótakmarkaðann gildistíma. 

3. Samþykkt eða höfnun á við vörulista, verðbreytinga eða breytinga á vöruupplýsingum í 
heild.  

Á línum 

1. Allar línur í vörulista skulu innhalda vöru/þjónustu sem er auðkennt með kenni. 

2. Breyta í vörulínu í vörulista tilgreinir stöðu þeirrar vöru sem verið er að breyta. 

3. Breytingar í vörulista verða að innihalda tilvísun í þá línu sem verið er að breyta. 

4. Breyting vörulýsinga yfirskrifar allar vöruupplýsingar í viðeigandi línu. 

5. Verðbreytingar yfirskrifa allar verðupplýsingar í viðeigandi línu. 

6. Vara skal hafa einingarverð og pöntunareiningu. 

7. Þó svo að vörur geti verið flokkaðar eftir ýmsum flokkunarkerfum þá skal eitt þeirra 
kerfa vera UN/SPSC fyrir allar vörur2. 

8. Upplýsingar um hættulega vöru þurfa að koma fram ef vara er merkt sem hættulega. 
                                           
2
 UNSPSC er staðall fyrir vöru og þjónustu flokkun gefinn út af aSameinuðu þjóðunum. Þrepskipt 

flokkunnarkerfi fyrir vörur og þjónustu gefið út af GS1 US, áður nefnt Uniform Code Council (UCC). 
http://www.unspsc.org/  
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3.3.8.2 Undantekningar 

1. Rafræn útboð og beiðni um tilboð er utan umgjarðar. 

2. Samningar, beiðni um vörulista og niðurfelling eru utan umgjarðar. 

3. Vörulista eða verðbreytingar má ekki nota til að gefa upp mismunandi verð fyrir hóp 
viðskiptamanna. 

4. Söfnun og viðhald breytingasögu er utan umgjarðar. 

3.3.8.3 Forsendur 
Haus 

1. Útgefandi og móttakandi þurfa að þekkja til hvors annars. 

2. Vörulisti verður að vera til staðar til að hægt sé að gera breytingar á verðum eða 
vöruupplýsingum. 

3. Móttkandi hefur samþykkt að nota vörulistar og breytingar á honum skv. umgjörð. 

4. Verð sem koma fram í vörulista þurfa að eiga við einn tilgreindan kaupanda eða alla 
kaupendur (almennur vörulisti) 
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3.3.9 Ferilmynd 

 

 

3.3.10 Ferillýsing 

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Útgefandi mynda og senda Útgefandi myndar og sendir vörulista eða uppfærslur vörulista 
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(ProviderSupplier
) 

vörulista til móttakanda. 

Móttakandi 
ReceiverCustomer 

Móttaka og 
úrvinnsla 
vörulista 

Móttakandinn móttekur og vinnur úr vörulista eða uppfærslu 
vörulista. 

Móttakandi 
ReceiverCustomer 

Samþykkja eða 
hafna vörulista 

Móttakandi samþykkir eða hafnar vörulista eða uppfærslu í 
heild. 

Samþykkt leiðir til þess að móttakandi sendir útgefanda jákvætt 
kerfissvar (ApplicationResponse) og innleiðir vörulistann eða 
uppfærslu þannig að hann verði notaður í viðskiptum. Við 
móttöku kerfissvars innleiðir útgefandinn einnig vörulistann. 

Höfnun leiðir til þess að móttakandinn sendir útgefanda 
neikvætt kerfissvar (ApplicationResponse) og úrvinnsla er unnin 
utan umgjarðar. 

Móttakandi 
ReceiverCustomer 

Samþykkja 
vörulista og 
senda kerfissvar 

Viðskiptaleg samþykkt leiðir til þess að móttakandi sendir 
jákvætt kerfissvar til útgefanda. 

Móttakandi 
ReceiverCustomer 

Virkja vörulista Þegar jákvætt kerfissvar er sent þá virkjar móttakandi 
vörulistann eða breytingar á honum. 

Útgefandi 

(ProviderSupplier
) 

Móttekur og 
vinnur úr 
kerfissvari 

Útgefandi móttekur og vinnur úr jákvæðu kerfissvari. 

Útgefandi 

(ProviderSupplier
) 

Virkja vörulista Við móttöku jákvæðs kerfissvar þá virkjar útgefandi vörulistann 
eða breytingar hans fyrir viðskipti við móttakanda. 

Móttakandi 
ReceiverCustomer 

Hafnar vörulista 
og sendir 
kerfissvar 

Viðskiptaleg höfnun vörulista leiðir til þess að móttakandi sendir 
neikvætt kerfissvar.  

Útgefandi 

(ProviderSupplier
) 

Móttekur og 
vinnur úr 
kerfissvari 

Útgefandi móttekur og vinnur úr neikvæðu kerfissvari. 

Útgefandi 

(ProviderSupplier
) 

Ytri útvinnsla Við móttköku neikvæðs kerfissvar þá vinnur útgefandi úr því 
eftir ytri ferli. 

 

3.3.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Formbundið 
innihald 

Kaupandi - Fljótur og auðveldur samanburður á vörum frá 
mismunandi seljendum. 

- Einföld vistun og sjálfvirkt viðhald vöruupplýsinga. 

- Rétt auðkenning og verðlagning á vörum í 
pöntunarferlinu (minni villur). 

Viðskiptatengsl Seljandi  - Bættur möguleiki á að sníða vöru og verðupplýsingar 
að þörfum einstakra viðskiptamanna. 

- Rétt auðkenning og verðlagning á vörum í 
pöntunarferlinu (minni villur). 
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3.3.12 Tilvik 1 
Nafn: Samþykkt vörulista 

Lýsing: Í þessu tilviki samþykkir móttakandi vörulistann. 

3.3.12.1 Ferilmynd 

 

3.3.12.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 
1. Móttakandi samþykkir vörulistann í heild og sendir jákvætt kerfissvar 

(ApplicationResponse) til útgefanda. 

3.3.12.3 Lokastaða 

1. Vörulistinn er innleiddur hjá útgefanda og móttakanda þannig að hann er notaður 
viðskiptum. 

3.3.13 Tilvik 2 
Nafn: Höfnun vörulista 

Lýsing: Í þessu tilviki hafnar móttakandi vörulistanum. 
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3.3.13.1 Ferilmynd 

 

 

3.3.13.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 

1. Móttakandinn hafnar vörulista í heild og sendir neikvætt kerfissvar 
(ApplicationResponse) til útgefanda. 

3.3.13.3 Lokastaða 
1. Vörulisti er ekki innleiddur og ekki notaður í viðskiptum. Úrvinnsla frávika er ytri ferill. 

3.3.14 Tilvik 3 
Nafn: Samþykkt breytinga á vörulýsingum. 

Lýsing: Í þessu tilviki samþykkir móttakandi uppfærslu á vörulýsingum. 
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3.3.14.1 Ferilmynd 

 

3.3.14.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 

1. Móttakandi samþykkir í heild sinni uppfærslur á vörulýsingum í vörulista og sendir 
jákvætt kerfissvar (ApplicationResponse) til útgefanda. 

3.3.14.3 Lokastaða 
1. Uppfærðar vörulýsingar eru innleiddar af útgefanda og móttakanda og notaðar í 

viðskiptum. 

3.3.15 Tilvik 4 
Nafn: Höfnun breytinga á vörulýsingum 

Lýsing: Í þessu tilviki hafnar móttakandi uppfærslum á vörulýsingum í vörulista. 
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3.3.15.1 Ferilmynd 

 

3.3.15.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 

1. Móttakandi hafnar uppfærslu á vörulýsingum í heild sinni og sendir útgefanda neikvætt 
kerfissvar. 

3.3.15.3 Lokastaða 
1. Uppfærslur á vörulýsingum eru ekki innleiddar og ekki notaðar í viðskiptum. Úrvinnsla 

er ytri ferill. 

3.3.16 Tilvik 5 
Nafn: Samþykkt verðbreyting 

Lýsing: Í þessu tilviki samþykkir móttakandi verðbreytingar. 
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3.3.16.1 Ferilmynd 

 

3.3.16.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 

1. Móttakandi samþykkir í heild verðbreytingar í vörulista og sendir jákvætt kerfissvar 
(ApplicationResponse) til útgefanda. 

3.3.16.3 Lokastaða 
1. Verðbreytingar eru innleiddar hjá útgefanda og móttakanda og notaðar í viðskiptum. 

3.3.17 Tilvik 6 
Nafn: Höfnun verðbreytingar 

Lýsing: Í þessu tilviki hafnar móttakandi verðbreytinum. 
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3.3.17.1 Ferilmynd 

 

3.3.17.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 

1. Móttakandi hafnar í heild verðbreytingum vörulista og sendir neikvætt kerfissvar 
(ApplicationResponse) til útgefanda. 

3.3.17.3 Lokastaða 
1. Verðbreytingar eru ekki innleiddar og ekki notaða í viðskiptum. Úrvinnsla er utan 

umgjarðar. 

3.4 Umgjörð 3 - Grunn pöntun (BasicOrder) 

3.4.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile3:ver1.0 

NES heiti: Basic order only  

3.4.2 Gildissvið 
Öll NES lönd 

Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. 

Fyrirtæki og stofnanir í öllum atvinnugreinum, opinber og einkafyrirtæki. 

Allar tegundir vöru og þjónustu. 

Þessi umgjörð er ætluð fyrir fátíðar og óendurteknar pantanir. Vörur sem eru auðkenndar með 
vörunúmerinu eða ekki, þ.e. pantað er samkvæmt óformbundinni vörulýsingu og/eða með 
tilvísunum í önnur skjöl. 
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3.4.3 Lýsing 
Kaupandi sendir pöntun til seljanda. 

Þessi umgjörð lýsir ferli sem notar eingöngu rafrænt skeyti fyrir pöntun. Þessi umgjörð er 
ætlaður til að senda pantanir sem eru ekki hluti af umfangsmeira rafrænu innkaupaferli. 
Hentugt fyrir óstaðlaða vöru sem ekki er í vörulistum. 

Pöntunin getur vísað til rammasamning hvað varðar skilmála og kjör; að öðrum kosti gilda 
umsamdir skilmálar og kjör viðskiptamanns. 

Pöntun getur tilgreint vörur eða þjónustu sem eru auðkennt með tilvísunarnúmerum eða lýst 
með frjálsum texta eða tilvísunum í önnur skjöl. Þess vegna er gert ráð fyrir að útvinnsla 
pöntunarinnar hjá seljanda krefjist handvirks inngrips. 

Ferlið má nota með lítilli sem engri innleiðingu í viðskiptakerfi aðila. 

Ekki er gert ráð fyrir að undanfari pöntunar s.s. tilboð eða vörulisti né að úrvinnsla í formi 
afgreiðslu og reiknings sé gert á rafrænan hátt. Þessi ferill innifelur hvorki úrvinnslu né svar við 
pöntun sem ekki er hægt að uppfylla né svar við pöntun sem er samþykkt.  Svörun er gerð á 
handvirkan máta sé hennar þörf. Ferillinn gerir ráð fyrir að pöntun sé hafnað eða hún 
samþykkti í heild sinni. 

3.4.3.1 Tegundir skjala notaðar í ferlinum 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Pöntun (Purchase order) Kaupandi (Buyer) Seljandi (Seller) 

3.4.3.2 Lýsing skeyta 

Pöntun: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile3BasicOrderOnly/Order/html/2d5.htm  

3.4.4 Tilvik 
1. Pöntun samþykkt. 

2. Pöntun hafnað. 

3.4.5 Viðskiptareglur 
1. Kaupandi sendir rafræna pöntun á þann máta að seljandi getur móttekið hana og unnið 

úr henni. 

2. Ef  ferillinn skilar sér í samþykktri pöntun, er seljandinn skuldbundinn til að afgreiða 
vöruna eða veita þjónustu samkvæmt skilmálunum og kaupandinn er skuldbundinn til 
að greiða samkvæmt skilmálunum. 

3.4.6 Notkunartilvik, flæðirit (use case diagram) 

 

3.4.7 Þátttakendur í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugasemdir 

Kaupandi 
(Customer) 

Kaupandi 
(Buyer) 

Aðilinn sem kaupir vörur eða þjónustu. 

Aðili getur framselt það verkefni að kaupa inn til sérhæfðar aðila 
til að ná samlegðar áhrifum. 
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Kaupandi sendir  pöntun 

Seljandi 
(Supplier) 

Seljandi (Seller) Seljandi móttekur  pöntun og setur afgreiðsluferlið í gang.  

Seljandi er lagalega skyldugur til að afgreiða vörur eða þjónustu 
til kaupanda. 

 

3.4.8 Process parameters 

3.4.8.1 Viðskiptareglur 

Haus 

1. Tilvísun í samning eða rammasamning getur einungis verið fyrir skjali í heild (í haus) 

2. Afgreiðsluskilmálar, greiðsluskilmálar og greiðslumáti, afslættir/álögur, afgreiðslustaður 
er skilgreint í haus og á við um allar línur. 

3. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar eiga við allar pantanalínur. 

4. Bókhaldsupplýsingar eiga við allar línur. 

Línur 

1. Pantanalínur geta verið með og án vörunúmera. 

2. Magn og verð skulu vera jákvæðar tölur. 

3.4.8.2 Undantekningar 
1. Sé pöntun hafnað af seljanda er utan umgjarðar. 

2. Afgreiðsla pöntunar og innheimta er utan umgjarðar. 

3.4.8.3 Forsendur 

1. Kaupandi og seljandi þekkja til hvors annars. 

2. Kaupandi og seljandi hafa samþykkt að vinna samkvæmt þessari umgjörð. 
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3.4.9 Ferilmynd 

 

3.4.10 Ferillýsing 

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Kaupandi (BuyerCustomer) Mynda  og senda 
pöntun (Create 
and send Purchase 
Order)  

Kaupandi stillir upp pöntun og sendir hana til 
seljanda. 

Seljandi (SellerSupplier) Móttaka og vinnsla 
pöntunar  (Receive 
and process  
Order) 

Seljandi tekur við pöntuninni og yfirfer hana m.a. 
með tilliti til birgða, mögulegs afgreiðslutíma, 
skilmála o.f.l.. 

Seljandi (SellerSupplier) Samþykkt og 
höfnun pöntunar 
(accept or reject) 

Seljandi samþykkir eða hafnar pöntun í heild. 

Samþykkt pöntunar kallar á innheimtuferlið. 

Höfnun eða samþykkt pöntunar er hluti af ferlinum 
en er unnið utan hans. 

 Afgreiðsla og 
móttaka (Deliver & 
receive) 

Afgreiðsla pöntunar felst í ferlinum en er unnið 
utan hans. 

Seljandi (SellerSupplier) Greiðslu 
krafa(Request 
payment) 

Krafa um greiðslu felst í ferlinum en er unnin utan 
hans.  
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3.4.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Sjálfvirk vinnsla 

(Systems automation) 

Kaupandi 
(Customer) 

- Gefur möguleika á kerfisbundnum innkaupum hjá 
kaupanda, styður staðlaðar og gæðastýrt val á 
birgjum. 

Viðskiptamanna tengsl 

(Customer relations) 

Seljandi 
(Supplier) 

- Nánari viðskiptamannatengsl 

- eykur traust á pöntunum 

- takmarkaður innri ávinningur hjá seljanda. 

3.4.12 Tilvik 1 
Nafn: Samþykkt pöntun 

Lýsing: Pöntun kaupanda samþykkt af seljanda. 

3.4.12.1 Tilvik 1: ferilmynd 

 

3.4.12.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Seljandi samþykkir að fullu pöntunina í heild sinni. Tilkynning er ytra ferli. 

3.4.12.3 Lokastaða 

1. Eftir að pöntun hefur verið gerð er seljandinn skyldugur til að afhenda vöruna 
samkvæmt samningi á tilsettum tíma og stað.  

3.4.13 Tilvik 2 
Nafn: Pöntun er ekki samþykkt 

Lýsing: Í þessu tilfelli er pöntun kaupanda ekki samþykkt af seljanda. 
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3.4.13.1 Tilvik 2: ferilmynd 

 

3.4.13.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Seljandi hafnar pöntuninni að öllu leiti. Tilkynning er utan umgjarðar. 

3.4.13.3 Lokastaða 

1. Seljandi þarf að upplýsa kaupanda um að pöntun hafi verið hafnað en val á 
samskiptamáta er utan umgjarðarinnar. Eftir höfnun: sama staða og áður en pöntun 
var send.  Engar skuldbindingar á milli aðila. 

3.5 Umgjörð 4 - Grunn reikningur (BasicInvoice) 

3.5.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile4:ver1.0 

NES heiti: Basic Invoice only  

3.5.2 Gildissvið 
- Öll NES löndin. 

- Fyrirtæki og stofnanir af öllum stærðum. 

- Fyrirtæki og stofnanir í öllum starfsgreinum, opinber og einkafyrirtæki. 

- Allar gerðir vöru og þjónustu. 

3.5.3 Lýsing 
Seljandi birtir kaupanda kröfu um greiðslu í formi reiknings fyrir vörur og/eða þjónustu. Á 
grundvelli innihalds reikningsins getur kaupandi ýmist gengið frá greiðslu eða gert 
athugsemdir við reikninginn. Úrvinnsla ágreinings er utan þessarar umgjarðar. 

Þessi umgjörð lýsir ferli sem byggir eingöngu á skjalinu reikningur. Hún er ætluð fyrir aðstæður 
þar sem reikningurinn er rafrænn en afstemming hans gagnvart öðrum skjölum s.s. pöntun er 
ekki sjálfvirk eða ekki til staðar.  Ekki er gert ráð fyrir að fyrir liggi samningur millið aðila um 
skilmála. Þess vegna er reikningurinn hannaður sem sjálfstætt skjal hvað varðar lagalegar og 
viðskiptalegar kröfur. 

Það er ekki megin tilgangur þessarar umgjarðar að stuðla að sjálfvirkri afstemmingu við 
pantanir eða bókun í fjárhagskerfum. Umgjörðin gerir ráð fyrir takmarkaðri eða engum 



Icepro, samstarf um rafræn viðskipti  Handbók rafrænna innkaupa, UBL 
 

___________________________________________________________________________ 
 Bls. 42 VS04 

upplýsingum er varða vöruafhendingu og takmarkaðra eða ósamræmdra tilvísanna til að 
stemma af færslur. 

Leyfilegt er að setja stóra hluta reikningsins fram sem texta frekar en byggt á tilvísunum eða 
auðkennum, þ.e. að reikningurinn getur innihaldið vörur (vörur eða þjónustu) með vörunúmer 
eða án þeirra. 

Umgjörðin getur notast með lítilli sem engri innleiðingu í viðskiptakerfi og þarfnast einskis eða 
lágmarks samkomulags um útfærslu skjalsins og notkun kóta. 

Hægt er að nota reikninginn fyrir factoring. 

3.5.3.1 Tegundir skjala notaðar í ferlinum 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Reikningur (Invoice) 

Skjal sem notað er til að fara fram á  greiðslu. 

Bókhald 

Birgi 

(Accounting 
Supplier Party) 

Bókhald 

Kaupandi 

(Accounting Customer 
Party) 

3.5.3.2 Lýsing skeyta 
Reikningur: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile4BasicInvoiceOnly/Invoice/html/2d5.h
tm  

3.5.4 Tilvik 
1. Reikningur samþykktur. 

2. Reikningi hafnað. 

3.5.5 Viðskiptareglur 
1. Seljandi sendir rafrænan reikning á þann hátt að kaupandi getur móttekið hann og 

unnið úr honum. 

2. Reikningurinn skal uppfylla nauðsynlegar reglur og lög í því svæði þar sem seljandinn 
er skráður. 

3. Reikningurinn skal innihalda upplýsingar til að hægt sé að koma honum til skila til rétt 
aðila eða deildar hjá kaupanda. 

4. Reikningurinn styður við lögformlega vinnslu skatta og skattskila. 

3.5.6 Notkunartilvik, flæðirit (use case diagram) 

 

3.5.7 Þátttakendur í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugasemdir 

Viðskiptavinur 
(Customer) 

Reikningshald 

(Accounting) 

Sá aðili sem gerir kröfu um greiðslu og er fær 
um að gefa út reikning og taka við greiðslum. 

Sá aðili sem sendir reikninginn. 

Birgi (Supplier) Reikningshald Sá aðili sem er ábyrgur fyrir að greiða reikning. 
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(Accounting) Móttakandi reiknings 

 

3.5.8 process parameters 

3.5.8.1 Viðskiptareglur 
Haus 

1. Reikningurinn felur í sér kröfu um greiðslu fyrir tilgreindar vörur eða þjónustu eða fyrir 
veitta vöru og þjónustu á tilgreindu tímabili. 

2. Tilvísun í samning getur einungis verið fyrir reikninginn í heild. 

3. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar skulu vera fyrir reikninginn í heild. 

4. Fjárhagslegar upplýsingar á birtar í haus eiga við skjalið í heild. 

5. Skattalegar upplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

6. Reikningar sem ná yfir ákveðin tímabil að meðtöldum vöruskilum geta haft neikvæða 
samtölu. 

7. Fyrirfram greiðslur sem tilgreinar eru í haus eiga við reikninginn í heild. 

8. Höfnun eða samþykkt reikningsins á við reikninginn í heild. 

Línur 

1. Reikningslína getur verið fyrir vörur ( vörur eða þjónusta) sem auðkenndar eru með 
vörunúmeri eða ekki. 

2. Skattflokkar eru skilyrtir í línum í sumum löndum, þ.m.t. á Íslandi. 

3.5.8.2 Undantekningar 

1. Ágreiningur um reikning er meðhöndlaður utan umgjarðarinnar. 

3.5.8.3 Forsendur 
1. Kaupandi og seljandi þekkja til hvors annars og pöntun (formleg eða óformlega) eða 

samningur eru til staðar. 

2. Kaupandi hefur samþykkt að taka við rafrænum reikningum sem byggja á þessari 
umgjörð. 
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3.5.9 Ferilmynd 

 

3.5.10 Ferillýsing  

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Bókhald, seljandi 
(Accounting 
Supplier Party) 

Gefa út og senda  
reikning 

 

Bókhald seljanda  gefur út og sendir reikning til bókhalds 
kaupanda. 

Bókhald, kaupandi 

(Accounting 
Customer Party) 

Móttaka reikning 

 

Bókhald kaupanda tekur við reikning og vinnur úr honum. 

Bókhald,kaupandi 

(Accounting 
Customer Party) 

Höfnun eða 
samþykkt reiknings 

Bókhald kaupanda hafnar eða samþykkir reikning í heild 
sinni. 

Samþykkt reiknings setur af stað innheimtuferli. 

Höfnun reiknings leiðir af sé handvirk úrlausnarferli. 

Tilkynning á samþykkt eða höfnun er utan umgjarðar. 

Bókhald, 
kaupandi 

(Accounting 
Customer Party) 

Greiðsla 

 

Felst í umgjörðinni en er ekki hluti hennar. 

 

3.5.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Sjálfvirk úrvinnsla 
reikninga. 

Seljandi - Fljótari dreifing reikninga. 

- Staðfesting móttöku (í burðarlagi) 

- Möguleikar á hraðari innheimtu og bættu 
fjárstreymi 

Sjálfvirk úrvinnsla Kaupandi - Minnkuð þörf fyrir handvirk inngrip.  Betri nýting 
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reikninga  afkasta og aðfanga. 

- Sjálfvirkari afstemming reikninga. 

- Möguleikar á kerfisbundinni yfirferð reikninga 

- Vinnusparnaður við innskráningu. 

 

3.5.12 Tilvik 1 
Nafn tilviks: Samþykktur reikningur. 

Lýsing: Í þessu tilfelli er reikningur samþykktur af kaupandanum. 

3.5.12.1 Ferilmynd 

 

3.5.12.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 

1. Kaupandi samþykkir reikning að fullu. 

3.5.12.3 Staða eftir tilvik 
1. Samkvæmt samþykktum reikningum ætti kaupandi að hefja greiðsluferli í samræmi við 

umsamda greiðslu skilmála og greiðslumáta eða eftir því sem fram kemur í reikning. 

3.5.13 Tilvik 2 
Nafn tilviks: Reikningi hafnað. 

Lýsing: Í þessu tilfelli hafnar kaupandi reikning frá seljanda. 
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3.5.13.1 Ferilmynd 

 

 

3.5.13.2 Viðskiptaákvörðun tilviks 

1. Kaupandi hafnar reikning að hluta eða öllu leiti og svarar seljanda handvirkt. 

3.5.13.3 Staða eftir tilvik 
1. Vegna ósamþykktra reikninga ræsir kaupandi úrvinnsluferli reikningságreinings 

gagnvart seljanda. 

3.6 Umgjörð 5 - Grunn reikningur með kreditnótu (Basic 
billing) 

3.6.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver1.0 

NES heiti: Basic billing  

3.6.2 Gildissvið 
- Öll NES lönd 

- Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. 

- Fyrirtæki og stofnanir í öllum atvinnugreinum, opinber og einkafyrirtæki. 

- Allar tegundir vöru og þjónustu. 

3.6.3 Lýsing 
Seljandi sendir kaupanda kröfu um greiðslu í formi reiknings fyrir vöru eða þjónustu. Í 
samræmi við innihald reikningsins þá annaðhvort samþykkir kaupandinn reikninginn eða 
andmælir honum. Í þessari umgjörð er hægt að útkljá ágreining annaðhvort með kreditnótu og 
eða viðbótarreikning. 

Þessi umgjörð lýsir ferli þar sem notaður er rafrænn reikningur og mögulega rafræn kreditnóta. 
Umgjörðin er ætluð fyrir tilfelli þar sem reikningagerð er rafræn en afstemming gagnvart 
öðrum rafrænum skjölum er ekki möguleg. Þar af leiðir að reikningur og kreditnóta mynda 
heildarferli sem uppfyllir fjárhagslegar og lagalegar kröfur. 
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Það er ekki megintilgangur þessarar umgjarðar að stuðla að sjálfvirkri afstemmingu reikninga 
gagnvart pöntunum og/eða bókun kostnaðar. Umgjörðin gerir ráð fyrir lágmarks eða engum 
afgreiðsluupplýsingum og lágmarks eða engum samræmdum tilvísunum til að stemma af 
færslur. 

Stóra hluta reikningsins má setja fram í formi texta í stað vörunúmera eða annarra auðkenna, 
t.d. þá getur reikningur innihaldið vörur sem lýst er með texta í stað notkun vörunúmera, eða 
að notuð séu vörunúmer. 

Umgörðin styður factoring. 

3.6.3.1 Tegundir skjala notaðar í ferlinum 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Reikningur (Invoice) Bókhald( 

Seljandi 

(Accounting Supplier Party) 

Bókhald 

Kaupandi 

(Accounting Customer Party) 

Kreditnóta (Credit note) Bókhald 

Seljandi 

(Accounting Supplier Party) 

Bókhald 

Kaupandi 

(Accounting Customer Party) 

3.6.3.2 Lýsing skeyta 

Reikningur 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile5BasicBilling/Invoice/html/2d5.htm  

Kreditnóta 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile5BasicBilling/CreditNote/html/2d5.ht
m  

3.6.4 Tilvik 
1. Samþykktur reikningur.  

2. Ofrukkun. 

3. Vanrukkun. 

4. Reikningur inniheldur rangar upplýsingar. 

3.6.5 Viðskiptareglur 
1. Seljandi sendir rafrænan reikning og rafræna kreditnótu sem móttakandi getur tekið við 

og unnið úr. 

2. Reikningurinn og kreditnóta verður að uppfylla fjárhagslegar og lagalegar reglur í landi 
seljanda. 

3. Reikningurinn og kreditnótan innihalda nægar upplýsingar til að leiðbeina 
móttökukerfinu hvernig á að áframsenda skjalið til viðeigandi starfsmanns hjá fyrirtæki 
kaupanda s.s. til uppáskriftar. 

4. Það sé mögulegt að staðfesta sjálfvirkt samtölur og skattaupphæðir til að gera 
mögulegt uppgjör VSK og greiðslur. 

5. Kreditnótan byggir á tilvísunum í útgefinn reikning. 
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3.6.6 Notkunartilvik, flæðirit (use case diagram) 

 

3.6.7 Þátttakendur í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugasemdir 

Seljandi 
(Supplier) 

Bókhald 
(Accounting) 

Sá aðili sem fer framá greiðslu og er ábyrgur fyrir að vinna úr 
ágreiningi og taka við greiðslum. 

Sá aðili sem sendir reikning og kreditnótu. 

Kaupandi 
(Customer).  

Bókhald 
(Accounting) 

Sá aðili sem er ábyrgur fyrir að ganga frá greiðslum tengdum 
innkaupum. 

Móttakandi reiknings og kreditnótu 

3.6.8 Process parameters 
Viðskiptareglur 

Haus 

1. Reikningur felur í sér kröfu um greiðslu fyrir tilgreindar vörur eða þjónustu eða fyrir 
þjónustu eða vörur afhendar á tilgreindu tímabili. 

2. Kreditnóta skal vísa í ákveðinn reikning. 

3. Tilvísanir í samninga eða rammasamninga geta einungis verið fyrir skjalið í heild. 

4. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar í haus eiga við skjalið í heild. 

5. Bókhaldsupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

6. Skattaupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

7. Reikningar fyrir tímabil sem innifela vöruskil geta verið með neikvæðri samtölu. 

8. Fyrirframgreiðslur sem koma fram í reikning eiga við reikninginn í heild. 

9. Samþykkt reiknings á við reikninginn í heild. 

Línur 

1. Reikningslínur geta verið fyrir vörum og þjónustu sem auðkennd eru með 
vörunúmerum eða reikningslínur með vörulýsingum í frjálsum texta. 

2. Í sumum löndum er krafa um skattaupplýsingar á línum. 

Undantekningar 

1. Tilkynning um ranga reikninga er gerð utan umgjarðar. 

Forsendur 

1. Kaupandi og seljandi vita af hvor öðrum og til staðar er samkomulag um kaup ýmist 
sem samningur eða pöntun, formlegt eða óformlegt. 
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2. Kaupandi hefur samþykkt að taka við rafrænum reikningum sem byggja á þessari 
umgjörð. 

3.6.9 Ferilmynd 

 

Kaupandi
Fjárhagsdeild kaupanda

Seljandi
Fjárhagsdeild seljanda

ReikningurReikningurmóttak & vinna úr
reikning

móttak & vinna úr

reikning
mynda & senda

reikning

mynda & senda

reikning

Reikningur
rengur

Reikningur
OK

Ganga frá
greiðslu

Ganga frá
greiðslu

móttaka
tilkynningu

móttaka

tilkynningu

vanrukkað ofrukkað

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
Kreditnótu

mynda & senda
Kreditnótu

móttaka & vinna úr

reikning (+1)

móttaka & vinna úr

reikning (+1)

reikningur + reikningur (+1) OK

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

Reikningur (+1)Reikningur (+1)

Tilkynna

seljanda

Tilkynna

seljanda

reikningur (+1)

rangur

KreditnótaKreditnóta

móttaka & vinna úr
Kreditnótu

móttaka & vinna úr
Kreditnótu

Kreditnóta

röng

reikningur + kreditnóta OK

ganga frá

greiðslu

ganga frá

greiðslu

Ytri ferlar

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda

reikning (+1)

mynda & senda
kreditnótu

mynda & senda
kreditnótu

kreditnóta stemmir 

af rangan reikning

móttak og vinna 
úr kreditnótu

móttak og vinna 
úr kreditnótu

ReikningurReikningur

KreditnótaKreditnóta

kreditnóta
röng

Rangar 

upplýsingar
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3.6.10 Ferillýsing 

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

Mynda og senda 
reikning. 

Fjárhagsdeild seljanda sendir fjárhagsdeild kaupanda 
reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Móttaka reiknings 

(Receive Invoice) 

Fjárhagsdeild seljanda móttekur og vinnur úr reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Samþykkja eða 
hafna reikning. 

Reconcile charges 

Kaupandi samþykkir eða hafnar reikning í heild sinni.  

Samþykkt reiknings leiðir af sér greiðsluferli. 

Höfnun reiknings leiðir af sér að kaupandi lætur seljanda 
vita um höfnun (ytri ferill) 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Reikningur 
samþykktur - 
Greiðsla 

Með samþykkt reiknings þá setur kaupandi af stað 
greiðsluferli sem er utan umgjarðar. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Hafnar reikning – 
tilkynnir selanda 

Við höfnun reiknings þá tilkynnir kaupandi það til seljanda. 
Slík tilkynning er gerð utan umgjarðar. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

Móttekur og vinnur 
úr svari. 

(handvirkt svar) 

Seljandi móttekur og vinnur úr handvirku svari frá kaupanda. 
Ath. þessi umgjörð gerir ekki ráð fyrir að seljandi uppgötvi 
frávik sjálfur. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
reikning (+1) 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem vanrukkun þá 
myndar seljandi viðbótarreikning og sendir til kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
kreditnótu 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem ofrukkun þá myndar 
seljandi kreditnótu og sendir til kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
creditnótu og nýjan 
reikning 

Ef svar kaupanda hefur réttilega tilgreint rangar upplýsingar 
í reikning (annað en fjárhæðir) þá myndar og sendir seljandi 
creditnótu fyrir reikningnum í heild og sendir nýjan, 
leiðréttan reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr reikning (+1) 

Kaupandi móttekur og vinnur úr reikning (+1) 

Ef samtala reiknings og reiknings (+1) er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr kreditnótu 

Kaupandi móttekur of vinnur úr kreditnótu 

Ef samtala reiknings og kreditnótu er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr kreditnótu og 
endurútgefnum 
reikning. 

Kaupandi móttekur og vinnur úr kreditnótu og nýjum 
reikning. Úrvinnsla nýja reikningisn byrjar ferilinn að nýju. 

Ef kreditnótan jafnar eldri reikning þá líkur þeim ferli, ef ekki 
þá lætur kaupandi seljanda vita. 



Icepro, samstarf um rafræn viðskipti  Handbók rafrænna innkaupa, UBL 
 

___________________________________________________________________________ 
 Bls. 51 VS04 

3.6.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Sjálfvirk 
afhending 
reiknings. 

(Automated 
Invoice transfer) 

Seljandi 

(Supplier) 

- Hraðari afhending reikninga 

- Staðfesting á móttöku reikninga (í burðarlagi) 

- Möguleg stytting á innheimtuferli og bætt fjárstreymi. 

Sjálfvirk 
afstemming 
reiknings. 

(Automated 
Invoice 
matching) 

Kaupandi 

(Customer) 

- Minni þörf á handavinnu leiðir af sér færri villur. 

- Sjálfvirk afstemming reikninga. 

- Möguleikar á kerfisbundinni stýringu reikninga. 

- Vinnusparnaður.. 

 

3.6.12 Tilvik 1 
Nafn tilviks: Reikningur samþykktur. 

Lýsing: Í þessu tilviki samþykkir kaupandi reikning frá seljanda. 

3.6.12.1 Tilvik 1: ferilmynd 

 

3.6.12.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Kaupandi samþykkir reikning að fullu. 

3.6.12.3 Lokastaða 
1. Samkvæmt samþykktum reikningum ætti kaupandi að hefja greiðsluferli í samræmi við 

samninga eða skilmála reiknings. 

3.6.13 Tilvik 2 
Nafn tilviks: Ofrukkun. 
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Lýsing: Í þessu tilviki er upphæð reikning of há og kaupandi tilkynnir seljanda um 
höfnun. 

3.6.13.1 Tilvik 2: ferilmynd 

 

3.6.13.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir ofrukkun. 

2. Kaupandi tilkynnir seljanda (ytra ferli) 

3. Seljandi, skv. samkomulagi, sendir kreditnótu til kaupanda. 

Kaupandi
Fjárhagsdeild

Seljandi
Fjárhagsdeild

ReikningurReikningurmóttaka & vinna úr

reikning

móttaka & vinna úr

reikning
mynda & senda

reikning

mynda & senda

reikning

móttaka
tilkynningu

um ofrukkun

móttaka

tilkynningu

um ofrukkun

mynda & senda

kreditnótu

mynda & senda

kreditnótu

tilkynnt

seljanda

tilkynnt

seljanda

kreditnótakreditnótamóttaka & vinna úr

kreditnótu

móttaka & vinna úr

kreditnótu

kreditnóta

röng

reikningur + kreditnóta

OK

ganga frá

greiðslu

ganga frá

greiðslu

ofrukkun
greind

ofrukkun
greind

tilkynna

seljanda

tilkynna
seljanda

Ytra ferli

ef villan leiðir til vanrukkunar

sjá tilvik 3 fyrir neðan
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4. Ef samtala reiknings og kreditnótu er rétt fer greiðsluferli af stað. 

5. Ef rangt þá lætur kaupandi seljanda vita (ytra ferli). Seljandinn getur gefið út annað 
skjal í samræmi samkomulag og eðli villunnar. 

3.6.13.3 Lokastaða 

1. Samkomulag er milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og gengið er frá 
greiðslu eða; 

2. Ekki er samkomulag milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og seljanda er 
tilkynnt um það. 

3.6.14 Tilvik 3 
Nafn tilviks: Vanrukkun. 

Lýsing: Í þessu tilviki er upphæð reikning of lág og kaupandi tilkynnir seljanda um 
höfnun. 

3.6.14.1 Ferilmynd 
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3.6.14.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir vanrukkun. 

2. Kaupandi tilkynnir seljanda (ytra ferli) 

3. Seljandi, skv. samkomulagi, sendir viðbótarreikning til kaupanda. 

4. Ef samtala reiknings og viðbótarreikning er rétt fer greiðsluferli af stað. 

5. Ef rangt þá lætur kaupandi seljanda vita (ytra ferli). Seljandinn getur gefið út annað 
skjal í samræmi samkomulag og eðli villunnar. 

3.6.14.3 Lokastaða 

1. Samkomulag er milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og gengið er frá 
greiðslu eða; 

Kaupandi
Fjárhagsdeild

Seljandi
Fjárhagsdeild

ReikningurReikningurmóttaka & vinna úr

reikning

móttaka & vinna úr

reikning
mynda & senda

reikning

mynda & senda

reikning

tilkynna
seljanda

tilkynna
seljanda

vanrukkun

greind

vanrukkun

greind

Ytra ferli

móttaka

tilkynningu
um vanrukkun

móttaka
tilkynningu

um vanrukkun

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda

reikning (+1)
reikningur (+1)reikningur (+1)

ganga frá

greiðslu

ganga frá
greiðslu

röng kreditnóta

mynda & úrvinnsla
reiknings (+1)

mynda & úrvinnsla
reiknings (+1)

tilkynna seljandatilkynna seljanda

reikningur (+1)

rangur

reikningur + 

reikningur (+1) 

OK

ef villa leiðir til ofrukkunar 

sjá tilvik 2
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2. Ekki er samkomulag milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og seljanda er 
tilkynnt um það. 

3.6.15 Tilvik 4 
Nafn tilviks: Upplýsingar í reikningi eru rangar, aðrar en fjárhæðir. 

Lýsing: Í þessu tilviki inniheldur reikningur rangar upplýisngar sem koma í veg fyrir að 
hægt sé að ganga frá greiðslu hans t.d. ef um er að ræða rangar vörur eða 
tilvísanir. 

3.6.15.1 Ferilmynd 

 

3.6.15.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir rangar upplýsingar aðrar en upphæðir. 

2. Kaupandi tilkynnir seljanda (ytra ferli) 

Kaupandi
Fjárhagsdeild

Seljandi
Fjárhagsdeild

ReikningurReikningurmóttaka & vinna úr
reikning

móttaka & vinna úr

reikning
mynda & senda

reikning

mynda & senda

reikning

móttaka

tilkynningu
um rangar uppl.

móttaka

tilkynningu
um rangar uppl.

tilkynna
seljanda

tilkynna

seljanda

rangar reiknings-
upplýsingar

greindar

rangar reiknings-

upplýsingar
greindar

Ytra ferli

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda

reikning (+1)
reikningurreikningur

móttaka og 
úrvinnsla 

kreditnótu

móttaka og 

úrvinnsla 
kreditnótu

kreditnóta jafnar
rangan reikning

mynda & senda

kreditnótu

mynda & senda

kreditnótu
kreditnótakreditnóta

móttak & 
úrvinnsla

reiknings

móttak & 
úrvinnsla

reiknings

röng kreditnóta
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3. Seljandi, skv. samkomulagi, sendir kreditnótu sem jafnar upphaflegan reikning og 
“nýjan” leiðréttan reikning. 

4. Kaupandi vinnur úr kreditnótu. Ef hún jafnar upphaflegan reikning þá lýkur kreditferli. 
Ef ekki þá lætur kaupandi seljanda vita handvirkt. 

5. Kaupandi vinnur úr “nýjum reikning. 

3.6.15.3 Lokastaða 

1. Kreditnóta jafnar upphaflegan reikning og unnið er úr nýjum reikning í nýju ferli. 

2. Kreditnóta jafanr ekki upphaflegan reikning, seljandi er látinn vita og unnið er úr nýjum 
reikning. 

3.7 Umgjörð 6 - Grunn innkaup (BasicProcurement) 

3.7.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile6:ver1.0 

NES heiti: Grunn innkaup 

3.7.2 Gildissvið 
Öll NES lönd 

Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. 

Fyrirtæki og stofnanir í öllum atvinnugreinum, opinber og einkafyrirtæki. 

Allar tegundir vöru og þjónustu. 

3.7.3 Lýsing 
Kaupandi sendir pöntun (Order) til seljanda. Seljandinn samþykkir eða hafnar pöntuninni í 
heild með því að nota einfalt svar við pöntun (OrderResponseSimple). Samþykktar og 
afgreiddar pantanir leiða til þess að seljandi sendir reikning (Invoice) sem kaupandinn getur 
annað hvort greitt eða gert athugasemd um innihald hennar á handvirkan máta. Í þessari 
umgjörð, ef við á, er leyst úr ágreiningi með því að senda kreditnótu eða viðbótarreikning. 

Þessi umgjörð lýsir ferli sem inniheldur rafræna pöntun, rafrænt einfalt svar við pöntun, 
rafrænn reikningur og mögulega kreditnóta. Leyst er úr frábrigðum í reikningsgerð með útgáfu 
kreditnótu eða viðbótarreikning. 

Pöntun getur vísað í rammasamning hvað varðar skilmála og skilyrði en að öðrum kosti gildir 
þar sem kemur fram í pöntuninni sjálfri. 

Pöntun getur innihaldið vörur og þjónustu sem auðkennd eru með vörunúmerum eða sem eru 
án slíkra auðkenna. Samþykkt eða höfnun pöntunar í heild er tilkynnt kaupanda með notkun 
einfalds svars pöntunar (OrderResponseSimple) 

Í kjölfar kaupa og afgreiðslu sendir seljandi reikning til kaupanda með tilvísun í upprunalega 
pöntun. 

Þessa umgjörð má nota í factoring viðskiptum. 

Villur í reikning má leysa með kreditnótu eða viðbótarreikning. 

3.7.3.1 Tegundir skjala notaðar í ferlinum 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Pöntun (Order) Kaupandi Seljandi 

Einfalt svar pöntunar (Order Response Simple) Seljandi Kaupandi 
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Reikningur (Invoice) Seljandi Kaupandi 

Kreditnóta (Credit Note) Seljandi Kaupandi 

3.7.3.2 Lýsing skeyta 
Pöntun: 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile6BasicProcurement/Order/html/2d5.ht
m  

Einfalt svar pöntunar 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile6BasicProcurement/OrderResponseSi
mple/html/2d5.htm  

Reikningur 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile6BasicProcurement/Invoice/html/2d5.
htm  

Kreditnóta 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile6BasicProcurement/CreditNote/html/2
d5.htm  

3.7.4 Tilvik 
1. Pöntun samþykkt, reikningur samþykktur. 

2. Pöntun hafnað. 

3. Pöntun samþykkt, ofrukkað 

4. Pöntun samþykkt, vanrukkað 

5. Pöntun samþykkt, rangar reikningsupplýsingar, aðrar en upphæðir. 

3.7.5 Viðskiptareglur 
1. Kaupandi sendir rafræna pöntun sem seljandi getur móttekið og unnið úr. 

2. Seljandi sendir rafrænt einfald svar við pöntun þar sem fram kemur hvor pöntun sé 
samþykkt eða hafnað í heild sinni. Kaupandi getur móttekið einfalt svar við pöntun 
(OrderResponseSimple) og unnið úr því. 

3. Ef pöntun er staðfest, i.e. að tengsl komast á, þá er seljandi skuldbundinn að afgreiða 
vörur og/eða þjónustu og kaupandi er skuldbundin að greiða fyrir þessar vörur og 
þjónustur í samræmi við skilmála og skilyrði. 

4. Seljandi sendir rafrænan reikning og, mögulega, rafræna kreditnótur sem kaupandi 
getur móttekið og unnið úr. 

5. Með því að vísa í upphaflega pöntun og línur hennar getur kaupandi sjálfvirkt stemmt 
reikning af á móti pöntun. 

6. Innihald reikning og kreditnótu gerir kaupanda mögulegt að stýra skjölunum á þann 
einstakling eða deild innan aðila (fyrirtækis eða stofnunnar) sem hefur viðeigandi 
heimildir til að vinna úr skjalinu. 

7. Reikningur og kreditnóta verður að falla að viðskipta og lagareglum þar sem seljandi er 
skráður. 

8. Innihald reiknings og kreditnótu styður við afstemmingu samtalna, skattaupplýsinga og 
greiðslu. 

9. Kreditnóta vísar til tengds reiknings. 
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3.7.6 Notkunartilvik, flæðirit (use case diagram) 

 

3.7.7 Þátttakendur í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugsemdir 

Viðskiptamaður Kaupandi - Aðilinn kaupir vörur og þjónustu. 

- Fyrirtæki getur úthýst innkaup til sérhæfðs aðila sem 
sér um innkaup. 

Birgi Seljandi - Aðili ábyrgur fyrir sölu. 

- Seljandi er lagalega skuldbundin til að afgreiða vöru og 
þjónustu til kaupanda. 

Viðskiptamaður Fjárreiður - Aðili sem krefst greiðslu og er ábyrgur fyrir að útkljá 
reikningsmál og taka við greiðslum. 

- Aðili sem sendir reikning og kreditnótu 

Birgi Fjárreiður - Aðili ábyrgur fyrir greiðslum fyrir kaup. 

- Sá aðili sem tekur við reikning og kreditnótu. 

3.7.8 Process parameters 

3.7.8.1 Viðskiptareglur 
Haus 

1. Pöntun getur innihaldið pöntunarlínur með vörum/þjónustu sem auðkennd er með 
vörunúmerum eða lýst með texta. 

2. Tilvísun í samning eða rammasamning getur einungis verið fyrir skjalið í heild. 

3. Afgreiðsluleiðbeiningar í haus eiga við skjalið í heild. 

4. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar í haus eiga við skjalið í heild. 

5. Bókunarupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

6. Einfalt svar við pöntun, jákvætt eða neikvætt, á við pöntunina í heild. 

7. Reikningur verður að vísa í pöntun. 

8. Kreditnóta verður að vísa í reikning. 

9. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar í haus eiga við skjalið í heild. 

reikning með
kredirnótu

reikning með
kredirnótu

pöntunpöntun

reikningurreikningur

Seljandi birgjaSeljandi birgjaSeljandi birgjaSeljandi birgja

fjárreiður birgisfjárreiður birgisfjárreiður birgisfjárreiður birgis

kaupandi
viðskiptamanns

kaupandi
viðskiptamanns

kaupandi
viðskiptamanns

kaupandi
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

ViðskiptamaðurViðskiptamaðurViðskiptamaðurViðskiptamaður birgibirgibirgibirgi

innifelur
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10. Skattaupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

11. Fyrirframgreiðslur sem gefnar eru upp í reikning eiga við hann í heild. 

Lína 

1. Pöntunarlína getur innihaldið vörur eða þjónustu sem auðkennd eru með vörunúmeri 
eða með lýsingu. 

2. Magn og samtölur á linum í pöntun verða að vera jákvæðar. 

3. Skattaupplýsingar á línum í reikning og kreditnótu eru krafa í sumum löndum. 

4. Samþykkt reiknings á við reikning í heild. 

3.7.8.2 Undantekningar 

1. Tilkynning um rangan reikning er handvirk, ytra ferli. 

3.7.8.3 Forsendur 
1. Kaupandi og seljandi þekkja til hvors annars. 

2. Seljandi hefur samþykkt að taka við pöntunum skv. þessari umgjörð. 

3. Kaupandi hefur samþykkt að taka við einföldu svari pöntunar, reikningi og 
kreditreikning samkvæmt þessari umgjörð. 

3.7.9 Ferilmynd 
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PöntunPöntunmyndar & sendir
pöntun

myndar & sendir
pöntun

móttekur & vinnur úr
pöntun

móttekur & vinnur úr
pöntun

hafnar pöntun

framhald
úrvinnslu 
pöntunnar

framhald
úrvinnslu 
pöntunnar

móttaka & vinna úr
einföldu svari

pöntunnar

móttaka & vinna úr
einföldu svari

pöntunnar

bíða
afhendingar

bíða
afhendingar

Pöntun samþykkt

Einfald svar 
pöntunnar

Einfald svar 
pöntunnar

samþykkir pöntun

myndar & sendir

Einfalt svar
pöntunnar

myndar & sendir
Einfalt svar
pöntunnar

Kaupandi
Innkaupadeild

Fjárreiður

Seljandi
Afgreiðsla
Fjárreiður

Pöntun hafnað

afgreiðsla & móttaka

hafna
pöntun

hafna
pöntun

ReikningurReikningurmóttaka & úrvinnsla
reiknings

móttaka & úrvinnsla
reiknings

mynda & senda
reikning

mynda & senda
reikning

reikninur/pöntun
ósamræmi - hafna

Reikningur stemmir
við pöntun

- samþykkja

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslutilkynna seljandatilkynna seljanda

reiknigur (+1)

villa

kreditnóta

villa

ytri ferill

vanrukkun ofrukkun

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
Kreditnótu

mynda & senda
Kreditnótu

móttaka & úrvinnsla

reiknings (+1)

móttaka & úrvinnsla
reiknings (+1)

kreditnóta jafnar
upphaflegan reikning

móttaka og 
úrvinnsla
kreditnótu

móttaka og 
úrvinnsla
kreditnótu

Reikningur (+1)Reikningur (+1)

kreditnóta

röng

KreditnótaKreditnótamóttaka & úrvinnsla
kreditnótu

móttaka & úrvinnsla
kreditnótu

ReikningurReikningur

kreditnóta)kreditnóta)

mynda & senda

reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda

reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

móttak & 
úrvinnsla

reiknings

móttak & 
úrvinnsla
reiknings

móttaka & úrvinnsla
kerfissvars

móttaka & úrvinnsla
kerfissvars

ganga frá
greiðslu

ganga frá

greiðslu

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

reikningur + 

reikningur(+1)

OK
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3.7.10 Ferillýsing 

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Kaupandi, 
innkaup 

(Buyer 
Customer) 

mynda og senda 
pöntun 

Innkaupadeild kaupanda myndar og sendir pöntun til 
seljanda. 

Seljandi 

afgreiðsla 

(Seller Supplier) 

móttekur og vinnur 
úr pöntun 

Afgreiðsludeild seljanda móttekur pöntun og vinnur úr henni. 

Seljandi 

afgreiðsla 

(Seller Supplier) 

Samþykkir pöntun Með því að samþykkja pöntun í heild sinni þá myndar seljandi 
og sendir jákvætt einfalt svar við pöntun 
(OrderResponseSimple) og setur af stað afgreiðsluferli og 
myndun reiknings, greiðslukröfu. 

Seljandi 

afgreiðsla 

(Seller Supplier) 

Hafnar pöntun Með höfnun pöntunar þá myndar og sendir seljandi neikvætt 
einfalt svar við pöntun (OrderResponseSimple). 

Kaupandi, 
innkaup 

(Buyer 
Customer) 

Móttaka og vinna úr 
einföldu svari 
pöntunar - 
Samþykki 

Eftir móttöku jákvæðu einföldu svari pöntunar 
(OrderResponseSimple) þá bíður kaupandi eftir afgreiðslu og 
reikningi með greiðslukröfu. 

Kaupandi, 
innkaup 

(Buyer 
Customer) 

Móttaka og vinna úr 
einföldu svari 
pöntunar - höfnun 

Eftir móttöku einföldu neikvæður svari pöntunar 
(OrderResponseSimple) þá fellir kaupandi pöntunina niður. 

 Afgreiðsla og 
móttaka 

Felst í ferlinum en afgreiðsla og móttaka eru utan þessarar 
umgjarðar. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

Mynda og senda 
reikning. 

Fjárhagsdeild seljanda sendir fjárhagsdeild kaupanda 
reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Móttaka og 
úrvinnsla reiknings 

Fjárhagsdeild seljanda móttekur og vinnur úr reikning með 
því að stemma hann af gagnvart pöntuninni sem 
reikningurinn vísar í. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Samþykkja eða 
hafna reikning. 

Kaupandi samþykkir eða hafnar reikning í heild sinni.  

Samþykkt reiknings leiðir af sér greiðsluferli. 

Höfnun reiknings leiðir af sér að kaupandi lætur seljanda 
vita um höfnun (ytri ferill) 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Samþykkt reiknings 
- Greiðsla 

Með samþykkt reiknings þá setur kaupandi af stað 
greiðsluferli sem er ytra ferli. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

Móttekur og vinnur 
úr svari. 

(handvirkt svar) 

Seljandi móttekur og vinnur úr handvirku svari frá kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

mynda og senda 
reikning 2 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem vanrukkun þá 
myndar seljandi viðbótarreikning og sendir til kaupanda. 
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(Accounting 
Supplier) 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
kreditnótu 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem ofrukkun þá myndar 
seljandi kreditnótu og sendir til kaupanda. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr reikning 2 

Kaupandi móttekur og vinnur úr reikning2 

Ef samtala reiknings og reiknings2 er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr kreditnótu 

Kaupandi móttekur of vinnur úr kreditnótu 

Ef samtala reiknings og kreditnótu er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

 

3.7.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Sjálfvirkni í 
ferlum 

Kaupandi - Kerfisbundið innkaupaferli 

Sjálfvirk 
úrvinnsla 
reiknings. 

Kaupandi - Sjálfvirk afstemming reikninga á móti pöntunum  

- Minni þörf á handavinnu leiðir af sér færri villur. 

- Sjálfvirk staðfesting reiknings. 

- Möguleikar á kerfisbundinni stýringu reikninga. 

- Vinnusparnaður. 

Sjálfvirkt 
pöntunarferli 

Seljandi - Rafræn móttaka á pöntunum gefur kost á sjálfvirkni í 
úrvinnslu pöntunarinnar og getur leitt til 
vinnusparnaðar. 

Sjálfvirk 
afhending 
reiknings. 

Seljandi - Hraðari afhending reikninga 

- Staðfesting á móttöku reikninga (í burðarlagi) 

- Möguleg stytting á innheimtuferli og bætt fjárstreymi. 

- Minni vanskil. 

Customer 
relations 

Seljandi - Nánari tengsl við kaupanda. 

- Aukið traust í mótteknum pöntunum. 

 

3.7.12 Tilvik 1 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, reikningur samþykktur. 

Lýsing: Í þessu tilviki eru bæði pöntun og reikningur samþykkt. 
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3.7.12.1 Ferilmynd 

 

3.7.12.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandi samþykkir pöntun í heild sinni. 

2. Kaupandi samþykkir reikning á athugsemda. 

3.7.12.3 Lokastaða 
1. Pöntun og reikningur stemma (með tilliti til afgreiðslu) og leiðir það af sér greiðsluferil. 

3.7.13 Tilvik 2 
Nafn tilviks: Pöntun hafnað. 

Lýsing: Í þessu tilviki hafnar seljandi pöntun (Order) og þar með er enginn reikningur 
(Invoice). 
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3.7.13.1 Ferilmynd 

 

3.7.13.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Seljandi hafnar pöntun í heild sinni og svarar kaupanda með neikvæðu einföldu svari 

pöntunar (negative OrderResponseSimple). 

3.7.13.3 Lokastaða 

1. Kaupandi fellir niður pöntun hjá sér. 

3.7.14 Tilvik 3 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, ofrukkað 

Lýsing: Í þessu tilviki samþykkir seljandi pöntunina en kaupandinn hafnar reikning því 
hann er hærri en áætluð upphæð í pöntun. 
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3.7.14.1 Ferilmynd 
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3.7.14.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandinn samþykkir pöntunina í heild sinni. 

2. Kaupandinn vinnur úr reikning og greinir ofrukkun. 

3. Kaupandinn tilkynnir seljanda ofrukkun (ytri samskipti) 

4. Samkvæmt samkomulagi þá sendir seljandi kreditnótu til kaupanda. 

5. Ef samtala reiknings og kreditnótu stemmir við pöntun þá er greiðsluferli sett af stað. 

6. Ef samtala stemmir ekki við pöntun þá tilkynnir kaupandi það til seljanda (ytri 
samskipti). Seljandinn getur gefið út fleiri skjöl í samræmi við frekara samkomulag 
og/eða eðli villunnar. 

3.7.14.3 Lokastaða 
1. Samtala reiknings og kreditnótu stemmir við pöntun. 

2. Greiðsluferli er sett af stað. 

3.7.15 Tilvik 4 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, vanrukkað 

Lýsing: Í þessu tilfelli samþykkir seljandi pöntun. Kaupandinn hafnar síðan reikning 
vegna van-rukkunar. 

3.7.15.1 Ferilmynd 
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Kaupandi
Innkaup

Fjárreiður

Seljandi
Afgreiðsla
Fjárreiður

afgreiðsla & móttaka

PöntunPöntunmynda & senda
pöntun

mynda & senda
pöntun

móttaka & úrvinnsla
pöntunnar

móttaka & úrvinnsla
pöntunnar

bíða
afgreiðslu

bíða
afgreiðslu

framhald
úrvinnslu
pöntunnar

framhald
úrvinnslu
pöntunnar

móttaka & úrvinnsla
einfalds svars

pöntunnar (+ve)

móttaka & úrvinnsla

einfalds svars
pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar 

Pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar 

Pöntunnar (+ve)
mynda & senda

einfalt svar 
pöntunnar

mynda & senda

einfalt svar 
pöntunnar

samþykkja
pöntun

samþykkja
pöntun

reikningur/pöntun
stemma ekki

- hafna

reikningur/pöntun

stemma ekki
- hafna

ReikningurReikningurmóttaka & úrvinnsla
reiknings

móttaka & úrvinnsla
reiknings

mynda & senda
reikning

mynda & senda
reikning

tilkynna
sejanda

tilkynna
sejanda

Ytra ferli

móttaka
tilkynningu

um vanrukkun

móttaka
tilkynningu

um vanrukkun

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

reikningur (+1)reikningur (+1)mynda & úrvinnsla
reiknings (+1)

mynda & úrvinnsla
reiknings (+1)

reikningur (+1)

villa

reikningur + reikningur (+1)

stemma við pöntun

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

tilkynna 
seljanda

tilkynna 
seljanda
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3.7.15.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandi samþykkir pöntun í heild sinni. 

2. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir vanrukkun. 

3. Kaupandi tilkynnir seljanda (ytri samskipti) 

4. Samkvæmt samkomulagi þá sendir seljandi viðbótarreikning til kaupanda. 

5. Kaupandi vinnur úr reikning (+1). Ef samtala reiknings og reiknings (+1) stemmir við 
pöntun þá er greiðsluferli sett af stað. 

6. Ef samtala reikninga stemmir ekki við pöntun þá tilkynnir kaupandi það til seljanda (ytri 
samskipti). Seljandinn getur gefið út fleiri skjöl í samræmi við frekara samkomulag 
og/eða eðli villunnar. 

3.7.15.3 Lokastaða 
1. Reikningar og pöntun stemma. 

2. Greiðsluferli er sett af stað. 

3.7.16 Tilvik 5 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, rangar reikningsupplýsingar, aðrar en upphæðir. 

Lýsing: Í þessu tilfelli samþykkir seljandi pöntun. Kaupandi hafnar síðan reikning vegna 
þess að upplýsingar, aðrar en upphæðir, eru rangar. Sem dæmi röng vörunúmer 
eða tilvísnar. 

3.7.16.1 Ferilmynd 
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Kaupandi
Innkaup

Fjárreiður

Seljandi
Afgreiðsla
Fjárreiður

afgreiðsla & móttaka

PöntunPöntunmynda & senda
pöntun

mynda & senda
pöntun

móttaka & úrvinnsla
pöntunnar

móttaka & úrvinnsla
pöntunnar

bíða
afgreiðslu

bíða
afgreiðslu

framhald
úrvinnslu
pöntunnar

framhald
úrvinnslu
pöntunnar

móttaka & úrvinnsla
einfalds svars

pöntunnar (+ve)

móttaka & úrvinnsla

einfalds svars
pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar 

Pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar 

Pöntunnar (+ve)
mynda & senda

einfalt svar 
pöntunnar

mynda & senda

einfalt svar 
pöntunnar

samþykkja
pöntun

samþykkja
pöntun

reikningur/pöntun
stemma ekki

- hafna

reikningur/pöntun

stemma ekki
- hafna

ReikningurReikningurmóttaka & úrvinnsla
reiknings

móttaka & úrvinnsla
reiknings

mynda & senda
reikning

mynda & senda
reikning

tilkynna
sejanda

tilkynna
sejanda

Ytra ferli

móttaka
tilkynningu

um villu

móttaka
tilkynningu

um villu

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

reikningur (+1)reikningur (+1)

mynda & úrvinnsla
reiknings (+1)

mynda & úrvinnsla
reiknings (+1)

röng 

kreditnóta

kreditnóta jafnar

rangan reikning

mynda & senda
kreditnótu

mynda & senda
kreditnótu

kreditnótakreditnóta

móttak & 
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3.7.16.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandi samþykkir pöntun í heild sinni. 

2. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir rangar upplýsingar aðrar en upphæðir. 

3. Kaupandi tilkynnir seljanda (ytri samskipti) 

4. Samkvæmt samkomulagi þá sendir seljandi kreditnótu á reikninginn í heild ásamt 
nýjum og leiðréttum reikning. 

5. Kaupandi vinnur úr kreditnótu. Ef kreditnótan jafnar reikninginn þá lýkur þar með 
úrvinnslu kreditnótu; ef ekki þá tilkynnir kaupandi það til seljanda (ytri samskipti). 

6. Kaupandinn vinnur úr “nýjum” reikning. Nýr ferill. 

3.7.16.3 Lokastaða 
1. Kreditnóta jafnar upphaflegan reikning og “nýr” reikningur fer í vinnslu. 

2. Kreditnóta jafnar ekki upphaflegan reikning. Seljandi er látinn vita. Unnið er úr “nýjum” 
reikning í nýju ferli. 

3.8 Umgjörð 7 - Einföld innkaup (SimpleProcurement) 

3.8.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile7:ver1.0 

NES heiti: Einföld innkaup 

3.8.2 Gildissvið 
- Öll NES lönd 

- Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. 

- Fyrirtæki og stofnanir í öllum atvinnugreinum, opinber og einkafyrirtæki. 

- Allar tegundir vöru og þjónustu. 

3.8.3 Lýsing 
Kaupandi sendir pöntun (Order) til seljanda. Seljandinn samþykkir eða hafnar pöntuninni í 
heild með því að nota einfalt svar við pöntun (OrderResponseSimple). Samþykktar og 
afgreiddar pantanir leiða til þess að seljandi sendir reikning (Invoice) sem kaupandinn getur 
annað hvort greitt eða gert athugasemd um innihald hennar á handvirkan máta. Í þessari 
umgjörð, ef við á, er leyst úr ágreiningi með því að senda kreditnótu eða viðbótarreikning. 

Þessi umgjörð lýsir ferli sem inniheldur rafræna pöntun, rafrænt einfalt svar við pöntun, 
rafrænn reikningur, kerfissvar og mögulega kreditnóta. Leyst er úr frábrigðum í reikningsgerð 
með útgáfu kreditnótu eða viðbótarreikning. 

Pöntun getur vísað í rammasamning hvað varðar skilmála og skilyrði en að öðrum kosti gildir 
þar sem kemur fram í pöntuninni sjálfri. 

Pöntun getur innihaldið vörur og þjónustu sem auðkennd eru með vörunúmerum eða sem eru 
án slíkra auðkenna. Samþykkt eða höfnun pöntunar í heild er tilkynnt kaupanda með notkun 
einfalds svars pöntunar (OrderResponseSimple) 

Í kjölfar kaupa og afgreiðslu sendir seljandi reikning til kaupanda með tilvísun í upprunalega 
pöntun. 

Samþykkt eða höfnun reiknings er tilkynnt til seljanda með notkun kerfissvars (application 
response). 

Þessa umgjörð má nota í factoring viðskiptum. 

Villur í reikning má leysa með kreditnótu eða viðbótarreikning. 
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3.8.3.1 Tegundir skjala notaðar í ferlinum 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Pöntun (Order) Kaupandi Seljandi 

Einfalt svar pöntunar (Order Response Simple) Seljandi Kaupandi 

Reikningur (Invoice) Seljandi Kaupandi 

Kerfissvar (ApplicationResponse) Kaupandi Seljandi 

Kreditnóta (Credit Note) Seljandi Kaupandi 

3.8.3.2 Lýsing skeyta 
Pöntun 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/Order/html/2d5.
htm  

Einfalt svar pöntunar 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/OrderResponseSi
mple/html/2d5.htm  

Reikningur 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/Invoice/html/2d
5.htm  

Kerfissvar 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/ApplicationRespo
nse/html/2d5.htm  

Kreditnóta 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/CreditNote/html/
2d5.htm  

3.8.4 Tilvik 
1. Pöntun samþykkt, reikningur samþykktur. 

2. Pöntun hafnað. 

3. Pöntun samþykkt, ofrukkað 

4. Pöntun samþykkt, vanrukkað 

5. Pöntun hafnar, rangar reikningsupplýsingar aðrar en upphæðir. 

3.8.5 Viðskiptareglur 
1. Kaupandi sendir rafræna pöntun sem seljandi getur móttekið og unnið úr. 

2. Seljandi sendir rafrænt einfald svar við pöntun þar sem fram kemur hvor pöntun sé 
samþykkt eða hafnað í heild sinni. Kaupandi getur móttekið einfalt svar við pöntun 
(OrderResponseSimple) og unnið úr því. 

3. Ef pöntun er staðfest, i.e. að tengsl komast á, þá er seljandi skuldbundinn að afgreiða 
vörur og/eða þjónustu og kaupandi er skuldbundin að greiða fyrir þessar vörur og 
þjónustur í samræmi við skilmála og skilyrði. 

4. Seljandi sendir rafrænan reikning og, mögulega, rafræna kreditnótur sem kaupandi 
getur móttekið og unnið úr. 

5. Í tilviki athugasemdar við reikning þá sendir kaupandi rafrænt kerfissvar 
(ApplicationResponse) sem er móttekið og unnið úr af seljanda. 
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6. Með því að vísa í upphaflega pöntun og línur hennar getur kaupandi sjálfvirkt stemmt 
reikning af á móti pöntun. 

7. Innihald reikning og kreditnótu gerir kaupandi mögulegt að stemma sjálvirkt af 
gagnvart pöntunum eða að öðrum kosti að stýra skjölunum á þann einstakling eða deild 
innan aðila (fyrirtækis eða stofnunnar) sem hefur viðeigandi heimildir til að vinna úr 
skjalinu. 

8. Reikningur og kreditnóta verður að falla að viðskipta og lagareglum þar sem seljandi er 
skráður. 

9. Innihald reiknings og kreditnótu styður við afstemmingu samtalna, skattaupplýsinga og 
greiðslu. 

10. Kreditnóta vísar til tengds reiknings. 

3.8.6 Notkunartilvik, flæðirit (use case diagram) 

 

3.8.7 Þátttakendur í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugsemdir 

Viðskiptamaður Kaupandi - Aðilinn kaupir vörur og þjónustu. 

- Fyrirtæki getur úthýst innkaup til sérhæfðs aðila sem 
sér um innkaup. 

Birgi Seljandi - Aðili ábyrgur fyrir sölu. 

- Seljandi er lagalega skuldbundin til að afgreiða vöru og 
þjónustu til kaupanda. 

Viðskiptamaður Fjárreiður - Aðili sem krefst greiðslu og er ábyrgur fyrir að útkljá 
reikningsmál og taka við greiðslum. 

- Aðili sem sendir reikning og kreditnótu 

Birgi Fjárreiður - Aðili ábyrgur fyrir greiðslum fyrir kaup. 

- Sá aðili sem tekur við reikning og kreditnótu. 

3.8.8 Process parameters 

3.8.8.1 Viðskiptareglur 
Haus 

1. Tilvísun í samning eða rammasamning getur einungis verið fyrir skjalið í heild. 

reikning með
kredirnótu

reikning með
kredirnótu

pöntunpöntun

reikningurreikningur

Seljandi birgjaSeljandi birgjaSeljandi birgjaSeljandi birgja

fjárreiður birgisfjárreiður birgisfjárreiður birgisfjárreiður birgis

kaupandi
viðskiptamanns

kaupandi
viðskiptamanns

kaupandi
viðskiptamanns

kaupandi
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

Fjársýsla
viðskiptamanns

ViðskiptamaðurViðskiptamaðurViðskiptamaðurViðskiptamaður birgibirgibirgibirgi

innifelur
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2. Afgreiðsluleiðbeiningar í haus eiga við skjalið í heild. 

3. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar í haus eiga við skjalið í heild. 

4. Bókunarupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

5. Einfalt svar við pöntun, jákvætt eða neikvætt, á við pöntunina í heild. 

6. Reikningur verður að vísa í pöntun. 

7. Kreditnóta verður að vísa í reikning. 

8. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar í haus eiga við skjalið í heild. 

9. Skattaupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

10. Fyrirframgreiðslur sem gefnar eru upp í reikning eiga við hann í heild. 

Lína 

1. Pöntunarlína getur innihaldið vörur eða þjónustu sem auðkennd eru með vörunúmeri 
eða með lýsingu. 

2. Magn og samtölur á linum í pöntun verða að vera jákvæðar. 

3. Skattaupplýsingar á línum í reikning og kreditnótu eru krafa í sumum löndum. 

3.8.8.2 Undantekningar 

1. Engar 

3.8.8.3 Forsendur 
1. Kaupandi og seljandi þekkja til hvors annars. 

2. Seljandi hefur samþykkt að taka við pöntunum skv. þessari umgjörð. 

3. Kaupandi hefur samþykkt að taka við einföldu svari pöntunar, reikningi og 
kreditreikning samkvæmt þessari umgjörð. 

3.8.9 Ferilmynd 
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3.8.10 Ferillýsing 

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Kaupandi, 
innkaup 

(Buyer 
Customer) 

mynda og senda 
pöntun 

Kaupandi myndar og sendir pöntun til seljanda. 

Seljandi 

afgreiðsla 

(Seller Supplier) 

móttekur og vinnur 
úr pöntun 

Afgreiðsludeild seljanda móttekur pöntun og vinnur úr henni. 

Seljandi 

afgreiðsla 

(Seller Supplier) 

Samþykkir pöntun Með því að samþykkja pöntun í heild sinni þá myndar 
seljandi og sendir jákvætt einfalt svar við pöntun 
(OrderResponseSimple) og setur af stað afgreiðsluferli og 
myndun reiknings, greiðslukröfu. 

Seljandi 

afgreiðsla 

(Seller Supplier) 

Hafnar pöntun Með höfnun pöntunar þá myndar og sendir seljandi neikvætt 
einfalt svar við pöntun (OrderResponseSimple). 

Kaupandi, 
innkaup 

(Buyer 
Customer) 

Móttaka og vinna úr 
einföldu svari 
pöntunar - Samþykki 

Eftir móttöku jákvæðu einföldu svari pöntunar 
(OrderResponseSimple) þá bíður kaupandi eftir afgreiðslu og 
reikningi með greiðslukröfu. 

Kaupandi, 
innkaup 

(Buyer 
Customer) 

Móttaka og vinna úr 
einföldu svari 
pöntunar - höfnun 

Eftir móttöku einföldu neikvæður svari pöntunar 
(OrderResponseSimple) þá fellir kaupandi pöntunina niður. 

 Afgreiðsla og 
móttaka 

Felst í ferlinum en afgreiðsla og móttaka eru utan þessarar 
umgjarðar. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

Mynda og senda 
reikning. 

Fjárhagsdeild seljanda sendir fjárhagsdeild kaupanda 
reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Móttaka og úrvinnsla 
reiknings 

Fjárhagsdeild seljanda móttekur og vinnur úr reikning með 
því að stemma hann af gagnvart pöntuninni sem 
reikningurinn vísar í. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Samþykkja eða hafna 
reikning. 

Kaupandi samþykkir eða hafnar reikning í heild sinni.  

Samþykkt reiknings leiðir af sér greiðsluferli. 

Höfnun reiknings leiðir af sér að kaupandi lætur seljanda 
vita um höfnun með notkun kerfissvars 
(ApplicationResponse) 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Samþykkt reiknings - 
Greiðsla 

Með samþykkt reiknings þá setur kaupandi af stað 
greiðsluferli sem er ytra ferli. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

hafnar reikning – 
sendir kerfissvar 
(ApplicationResponse
) 

Kaupandi hafnar reikning með því að senda kerfissvar 
(ApplicationResponse) til seljanda. 

Seljandi, Móttekur og vinnur úr Seljandi móttekur og vinnur úr svari frá kaupanda. 
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fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

svari. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
reikning (+1) 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem vanrukkun þá 
myndar seljandi viðbótarreikning og sendir til kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
kreditnótu 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem ofrukkun þá myndar 
seljandi kreditnótu og sendir til kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

myndar og sendir 
kreditnótu og “nýjan” 
reikning 

Ef svarið (réttilega) greindi frá villu í reikningsupplýsingum 
öðrum en fjárhæðum. Seljandi gefur út kreditnótu fyrir 
upphaflegum reikning í heild sinni og gefur síðan út nýjann 
leiðréttan reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr reikning (+1) 

Kaupandi móttekur og vinnur úr reikning (+1) 

Ef samtala reiknings og reiknings (+1) er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr kreditnótu 

Kaupandi móttekur of vinnur úr kreditnótu 

Ef samtala reiknings og kreditnótu er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr kreditnótu og 
“nýjum” reikning. 

Kaupandinn tekur við og vinnur úr kreditnótu og nýjum 
reikning. Ef kreditnótan jafnar upphaflegan reikning þá 
lýkur þar með vinnslu kreditnótu og upphaflegs reiknings; 
ef ekki þá lætur kaupandi seljanda vita handvirk. 

 

3.8.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Sjálfvirkni í 
ferlum 

Kaupandi - Kerfisbundið innkaupaferli 

Sjálfvirk 
úrvinnsla 
reiknings. 

Kaupandi - Sjálfvirk afstemming reikninga á móti pöntunum  

- Minni þörf á handavinnu leiðir af sér færri villur. 

- Sjálfvirk staðfesting reiknings. 

- Möguleikar á kerfisbundinni stýringu reikninga. 

- Vinnusparnaður. 

Sjálfvirkt 
pöntunarferli 

Seljandi - Rafræn móttaka á pöntunum gefur kost á sjálfvirkni í 
úrvinnslu pöntunarinnar og getur leitt til 
vinnusparnaðar. 

Sjálfvirk 
afhending 
reiknings. 

Seljandi - Hraðari afhending reikninga 

- Staðfesting á móttöku reikninga (í burðarlagi) 

- Möguleg stytting á innheimtuferli og bætt fjárstreymi. 

- Minni vanskil. 

Customer 
relations 

Seljandi - Nánari tengsl við kaupanda. 

- Aukið traust í mótteknum pöntunum. 
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3.8.12 Tilvik 1 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, reikningur samþykktur. 

Lýsing: Í þessu tilviki eru bæði pöntun og reikningur samþykkt. 

3.8.12.1 Ferilmynd 

 

3.8.12.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandi samþykkir pöntun í heild sinni. 

2. Kaupandi samþykkir reikning án athugsemda. 

3.8.12.3 Lokastaða 
1. Pöntun og reikningur stemma (með tilliti til afgreiðslu) og leiðir það af sér greiðsluferil. 

3.8.13 Tilvik 2 
Nafn tilviks: Pöntun hafnað. 
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Lýsing: Í þessu tilviki hafnar seljandi pöntun (Order) og þar með er enginn reikningur 
(Invoice). 

3.8.13.1 Ferilmynd 

 

3.8.13.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Seljandi hafnar pöntun í heild sinni og svarar kaupanda með neikvæðu einföldu svari 

pöntunar (negative OrderResponseSimple). 

3.8.13.3 Lokastaða 

1. Kaupandi fellir niður pöntun hjá sér. 

3.8.14 Tilvik 3 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, ofrukkað 

Lýsing: Í þessu tilviki samþykkir seljandi pöntunina en kaupandinn hafnar reikning því 
hann er hærri en áætluð upphæð í pöntun. 

3.8.14.1 Ferilmynd 
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Kaupandi
Innkaup

Fjárreiður

Seljandi
Afgreiðsla
Fjárreiður

afgreiðsla & móttaka

PöntunPöntunmynda & senda

pöntun

mynda & senda

pöntun
móttaka & úrvinnsla

pöntunnar

móttaka & úrvinnsla

pöntunnar

bíða

afgreiðslu

bíða

afgreiðslu

framhald

úrvinnslu
pöntunnar

framhald
úrvinnslu

pöntunnar

móttaka & úrvinnsla
einfalt svar

pöntunnar (+ve)

móttaka & úrvinnsla
einfalt svar

pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar

Pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar

Pöntunnar (+ve)
mynda & senda

einfalt svar
pöntunnar

mynda & senda
einfalt svar

pöntunnar

samþykkja
pöntun

samþykkja

pöntun

reikningur/pöntun

stemma ekki - hafna

reikningur/pöntun

stemma ekki - hafna

ReikningurReikningurmóttaka & úrvinnsla
reiknings

móttaka & úrvinnsla

reiknings
mynda & senda

reikning

mynda & senda

reikning

móttaka & útvinnsla

kerfissvars

móttaka & útvinnsla
kerfissvars

mynda & senda
kreditnótu

mynda & senda
kreditnótu

KreditnótaKreditnótamóttaka & úrvinnsla
kreditnótu

móttaka & úrvinnsla
kreditnótu

kreditnóta

röng

reikningur + kreditnóta

stemmir við pöntun

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

mynda & senda

kerfissvar

mynda & senda

kerfissvar KerfissvarKerfissvar

mynda & senda
kerfissvar

mynda & senda
kerfissvar

Ef villan leiðir til vanrukkunar, sjá tilvik 4.
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3.8.14.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandinn samþykkir pöntunina í heild sinni. 

2. Kaupandinn vinnur úr reikning og greinir ofrukkun. 

3. Kaupandinn tilkynnir seljanda ofrukkun með að senda kerfissvar (ApplicationResponse) 

4. Samkvæmt samkomulagi þá sendir seljandi kreditnótu til kaupanda. 

5. Ef samtala reiknings og kreditnótu stemmir við pöntun þá er greiðsluferli sett af stað. 

6. Ef samtala stemmir ekki við pöntun þá tilkynnir kaupandi það til seljanda með 
kerfissvari (ApplicationResponse). Seljandinn getur gefið út fleiri skjöl í samræmi við 
frekara samkomulag og/eða eðli villunnar. 

3.8.14.3 Lokastaða 
1. Samtala reiknings og kreditnótu stemmir við pöntun. 

2. Greiðsluferli er sett af stað. 

3.8.15 Tilvik 4 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, vanrukkað 

Lýsing: Í þessu tilfelli samþykkir seljandi pöntun. Kaupandinn hafnar síðan reikning 
vegna vanrukkunar. 

3.8.15.1 Ferilmynd 
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Kaupandi
Innkaup

Fjárreiður

Seljandi
Afgreiðsla
Fjárreiður

afgeiðsla & móttaka

PöntunPöntunmynda & senda

pöntun

mynda & senda

pöntun
móttaka & úrvinnsla

pöntunnar

móttaka & úrvinnsla

pöntunnar

bíða

afgreiðslu

bíða

afgreiðslu

framhald

úrvinnslu

pöntunnar

framhald
úrvinnslu

pöntunnar

móttaka & útvinnsla
einfalds svars

pöntunnar (+ve)

móttaka & útvinnsla
einfalds svars

pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar 

Pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar 

Pöntunnar (+ve)
mynda & senda

einfalt svar 

pöntunnar

mynda & senda
einfalt svar 

pöntunnar

samþykkt
pöntunnar

samþykkt

pöntunnar

Reikningur/pöntun

stemma ekki - hafna

Reikningur/pöntun

stemma ekki - hafna

ReikningurReikningurmóttaka & útvinnsla

Reiknings

móttaka & útvinnsla

Reiknings
mynda & senda

reikning

mynda & senda

reikning

móttaka & útvinnsla
tilkynningar

um vanrukkun

móttaka & útvinnsla

tilkynningar

um vanrukkun

mynda & senda

reikning (2)

mynda & senda

reikning (2)
Reikningur (2)Reikningur (2)móttaka & útvinnsla

reiknings (2)

móttaka & útvinnsla

reiknings (2)

reikningur (2)

rangur

reikningur + reikningur (2)

stemmir við pöntun

ganga frá

greiðslu

ganga frá

greiðslu

mynda & senda

kerfissvar

mynda & senda

kerfissvar
KerfissvarKerfissvar

mynda & senda

kerfissvar

mynda & senda

kerfissvar

ef vill leiðir til ofrukkunar, sjá tilvik 3
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3.8.15.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandi samþykkir pöntun í heild sinni. 

2. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir vanrukkun. 

3. Kaupandi tilkynnir seljanda með kerfissvari (ApplicationResponse) 

4. Samkvæmt samkomulagi þá sendir seljandi viðbótarreikning til kaupanda. 

5. Ef samtala reiknings og viðbótarreiknings stemmir við pöntun þá er greiðsluferli sett af 
stað. 

6. Ef samtala stemmir ekki við pöntun þá tilkynnir kaupandi það til seljanda með 
kerfissvari (ApplicationResponse). Seljandinn getur gefið út fleiri skjöl í samræmi við 
frekara samkomulag og/eða eðli villunnar. 

3.8.15.3 Lokastaða 
1. Reikningar og pöntun stemma. 

2. Greiðsluferli er sett af stað. 

3.8.16 Tilvik 5 
Nafn tilviks: Pöntun samþykkt, reikningsupplýsingar rangar annað en upphæðir. 

Lýsing: Í þessu tilfelli samþykkir seljandi pöntun. Kaupandinn hafnar síðan reikning 
vegna rangra upplýsinga annarra en upphæða t.d. vörunúmer, lýsingar eða 
tilvísanir. 

3.8.16.1 Ferilmynd 
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3.8.16.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Seljandi samþykkir pöntun í heild sinni. 

2. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir rangar upplýsingar aðrar en upphæðir. 

Kaupandi
Innkaup

Fjárreiður

Seljandi
Afgreiðsla
Fjárreiður

afgreiðsla & móttaka

PöntunPöntunmynda & senda
pöntun

mynda & senda

pöntun
móttaka & úrvinnsla

pöntunnar

móttaka & úrvinnsla

pöntunnar

bíða
afgreiðslu

bíða

afgreiðslu

framhald
úrvinnslu

pöntunnar

framhald
úrvinnslu

pöntunnar

móttaka & úrvinnsla

einfalt svar
pöntunnar (+ve)

móttaka & úrvinnsla
einfalt svar

pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar

Pöntunnar (+ve)

Einfalt Svar

Pöntunnar (+ve)
mynda & senda

einfalt svar
pöntunnar

mynda & senda
einfalt svar
pöntunnar

samþykkja

pöntun

samþykkja

pöntun

reikningur/pöntun

stemma ekki - hafna

reikningur/pöntun
stemma ekki - hafna

ReikningurReikningurmóttaka & úrvinnsla

reiknings

móttaka & úrvinnsla
reiknings

mynda & senda
reikning

mynda & senda
reikning

móttaka & útvinnsla
kerfissvars

móttaka & útvinnsla
kerfissvars

mynda & senda

kerfissvar

mynda & senda
kerfissvar KerfissvarKerfissvar

KreditnótaKreditnótamóttaka & úrvinnsla
kreditnótu

móttaka & úrvinnsla
kreditnótu

kreditnóta jafnar

upphaflegan reikning

ReikningurReikningur mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

móttak & 
úrvinnsla

reiknings

móttak & 
úrvinnsla
reiknings

mynda & senda
kreditnótu

mynda & senda
kreditnótu

röng 
kreditnóta

rangar 

reikningsupplýsingar
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3. Kaupandi tilkynnir seljanda með kerfissvari (ApplicationResponse) 

4. Samkvæmt samkomulagi þá sendir seljandi kreditnótu sem jafnar upphaflegan reikning 
og sendir “nýjan” leiðréttan reikning. 

5. Kaupandinn vinnur úr kreditnótu. Ef hún jafnar upphaflegan reikning þá lýkur vinnslu 
kreditnótu; ef ekki, þá lætur kaupanda seljanda vita skv. ytra ferli. 

6. Kaupandinn vinnur úr “nýjum” reikning með nýju ferli. 

3.8.16.3 Lokastaða 

1. Kreditnóta jafnar upphaflegan reikning og nýr reikningur fer í vinnslu. 

2. Kreditnóta jafnar ekki upphaflegan reikning, seljandinn er látinn vita. Unnið er úr nýjum 
reikning. 

3.9 Umgjörð 8 - Grunn reikningur með svari og kreditnótu  

3.9.1 Auðkenni og heiti 
Auðkenni: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile8:ver1.0 

NES heiti: Basic billing  

3.9.2 Gildissvið 
- Öll NES lönd 

- Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. 

- Fyrirtæki og stofnanir í öllum atvinnugreinum, opinber og einkafyrirtæki. 

- Allar tegundir vöru og þjónustu. 

3.9.3 Lýsing 
Seljandi sendir kaupanda kröfu um greiðslu í formi reiknings fyrir vöru eða þjónustu. Í 
samræmi við innihald reikningsins þá annaðhvort samþykkir kaupandinn reikninginn eða 
andmælir honum með rafrænu skeyti. Í þessari umgjörð er hægt að útkljá ágreining 
annaðhvort með kreditnótu og eða viðbótarreikning. 

Þessi umgjörð lýsir ferli þar sem notaður er rafrænn reikningur og mögulega rafrænt kerfissvar 
og rafræn kreditnóta. Umgjörðin er ætluð fyrir tilfelli þar sem reikningagerð er rafræn en 
afstemming gagnvart öðrum rafrænum skjölum er ekki möguleg. Þar af leiðir að reikningur og 
kreditnóta mynda heildarferli sem uppfyllir fjárhagslegar og lagalegar kröfur. 

Það er ekki megintilgangur þessarar umgjarðar að stuðla að sjálfvirkri afstemmingu reikninga 
gagnvart pöntunum og/eða bókun kostnaðar. Umgjörðin gerir ráð fyrir lágmarks eða engum 
afgreiðsluupplýsingum og lágmarks eða engum samræmdum tilvísunum til að stemma af 
færslur. 

Stóra hluta reikningsins má setja fram í formi texta í stað vörunúmera eða annarra auðkenna, 
t.d. þá getur reikningur innihaldið vörur sem lýst er með texta í stað notkun vörunúmera, eða 
að notuð séu vörunúmer. 

Umgörðin styður factoring. 

3.9.3.1 Tegundir skjala notaðar í ferlinum 

Skjal Sendandi Móttakandi 

Reikningur (Invoice) Bókhald( 

Seljandi 

(Accounting Supplier Party) 

Bókhald 

Kaupandi 

(Accounting Customer Party) 
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Kerfissvar (application response) Bókhald 

Kaupandi 

(Accounting Customer 
Party) 

Bókhald 

Seljandi 

(Accounting Supplier Party) 

Kreditnóta (Credit note) Bókhald 

Seljandi 

(Accounting Supplier Party) 

Bókhald 

Kaupandi 

(Accounting Customer Party) 

3.9.3.2 Lýsing skeyta 

Reikningur 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile5BasicBilling/Invoice/html/2d5.htm  

Kreditnóta 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile5BasicBilling/CreditNote/html/2d5.ht
m  

Kerfissvar 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/ApplicationRespo
nse/html/2d5.htm  

3.9.4 Tilvik 
1. Samþykktur reikningur.  

2. Ofrukkun. 

3. Vanrukkun. 

4. Reikningur inniheldur rangar upplýsingar. 

3.9.5 Viðskiptareglur 
1. Seljandi sendir rafrænan reikning og mögulega rafræna kreditnótu sem móttakandi 

getur tekið við og unnið úr. 

2. Reikningurinn og kreditnóta verður að uppfylla fjárhagslegar og lagalegar reglur í landi 
seljanda. 

3. Reikningurinn og kreditnótan innihalda nægar upplýsingar til að stýra skjalinu til 
viðeigandi starfsmanns hjá fyrirtæki kaupanda s.s. til uppáskriftar. 

4. Það sé mögulegt að staðfesta sjálfvirkt samtölur og skattaupphæðir til að gera 
mögulegt uppgjör VSK og greiðslur. 

5. Kreditnótan vísar í útgefinn reikning. 

3.9.6 Notkunartilvik, flæðirit (use case diagram) 
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3.9.7 Þátttakendur í ferlinum 

Aðili Hlutverk Athugasemdir 

Seljandi 
(Supplier) 

Bókhald 
(Accounting) 

Sá aðili sem fer framá greiðslu og er ábyrgur fyrir að vinna úr 
ágreiningi og taka við greiðslum. 

Sá aðili sem sendir reikning og kreditnótu. 

Kaupandi 
(Customer).  

Bókhald 
(Accounting) 

Sá aðili sem er ábyrgur fyrir að ganga frá greiðslum tengdum 
innkaupum. 

Móttakandi reiknings og kreditnótu 

3.9.8 Process parameters 
Viðskiptareglur 

Haus 

1. Reikningur felur í sér kröfu um greiðslu fyrir tilgreindar vörur eða þjónustu eða fyrir 
þjónustu eða vörur afhendar á tilgreindu tímabili. 

2. Kreditnóta skal vísa í upphaflegan reikning. 

3. Tilvísanir í samninga eða rammasamninga geta einungis verið fyrir skjalið í heild. 

4. Greiðslumáti og greiðsluskilmálar í haus eiga við skjalið í heild. 

5. Bókhaldsupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

6. Skattaupplýsingar í haus eiga við skjalið í heild. 

7. Reikningar fyrir tímabil sem innifela vöruskil geta verið með neikvæðri samtölu. 

8. Fyrirframgreiðslur sem koma fram í reikning eiga við reikninginn í heild. 

9. Samþykkt reiknings á við reikninginn í heild. 

Línur 

1. Reikningslínur geta verið fyrir vörum og þjónustu sem auðkennd eru með 
vörunúmerum eða reikningslínur með vörulýsingum í frjálsum texta. 

2. Í sumum löndum er krafa um skattaupplýsingar á línum. 

Undantekningar 

1. Engar 

Forsendur 

1. Kaupandi og seljandi vita af hvor öðrum og til staðar er samkomulag um kaup ýmist 
sem samningur eða pöntun, formlegt eða óformlegt. 

2. Kaupandi hefur samþykkt að taka við rafrænum reikningum sem byggja á þessari 
umgjörð. 

3. Seljandi hefur samþykkt að taka við kerfissvari (application response) skv. þessari 
umgjörð. 

3.9.9 Ferilmynd 



Icepro, samstarf um rafræn viðskipti  Handbók rafrænna innkaupa, UBL 
 

___________________________________________________________________________ 
 Bls. 87 VS04 

 

3.9.10 Ferillýsing 

Þátttakandi Aðgerð Lýsing 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 

Mynda og senda 
reikning. 

Fjárhagsdeild seljanda sendir fjárhagsdeild kaupanda 
reikning. 

Kaupandi
Fjárhagsdeild kaupanda

Seljandi
Fjárhagsdeild seljanda

ReikningurReikningurmóttak & vinna úr
reikning

móttak & vinna úr
reikning

mynda & senda
reikning

mynda & senda
reikning

Reikningur

rengur

Reikningur

OK

Ganga frá
greiðslu

Ganga frá
greiðslu

móttaka

tilkynningu

móttaka
tilkynningu

vanrukkað ofrukkað

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
Kreditnótu

mynda & senda
Kreditnótu

móttaka & vinna úr
reikning (+1)

móttaka & vinna úr
reikning (+1)

reikningur + reikningur (+1) OK

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

Reikningur (+1)Reikningur (+1)

reikningur (+1)

rangur

KreditnótaKreditnóta

móttaka & vinna úr
Kreditnótu

móttaka & vinna úr
Kreditnótu

Kreditnóta

röng

reikningur + kreditnóta OK

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
kreditnótu

mynda & senda
kreditnótu

kreditnóta stemmir 

af rangan reikning

móttak og vinna 
úr kreditnótu

móttak og vinna 
úr kreditnótu

ReikningurReikningur

KreditnótaKreditnóta

kreditnóta

röng

Rangar 

upplýsingar

mynda og senda
kerfissvar

mynda og senda
kerfissvar

kerfissvarkerfissvar
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Supplier) 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Móttaka og 
úrvinnsla reiknings 

(Receive Invoice) 

Fjárhagsdeild seljanda móttekur og vinnur úr reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Samþykkja eða 
hafna reikning. 

Reconcile charges 

Kaupandi samþykkir eða hafnar reikning í heild sinni.  

Samþykkt reiknings leiðir af sér greiðsluferli. 

Höfnun reiknings leiðir af sér að kaupandi lætur seljanda 
vita með kerfissvari (application response) 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Reikningur 
samþykktur - 
Greiðsla 

Með samþykkt reiknings þá setur kaupandi af stað 
greiðsluferli sem er utan umgjarðar. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

Hafnar reikning – 
tilkynnir selanda 

Við höfnun reiknings þá tilkynnir kaupandi það til seljanda 
með notkun kerfissvars (application response) 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

Móttekur og vinnur 
úr svari. 

Í tilviki höfnunar, seljandi móttekur og vinnur úr kerfissvari 
frá kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
reikning (+1) 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem vanrukkun þá 
myndar seljandi viðbótarreikning og sendir til kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
kreditnótu 

Ef svar kaupanda er réttilega metið sem ofrukkun þá myndar 
seljandi kreditnótu og sendir til kaupanda. 

Seljandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Supplier) 

mynda og senda 
creditnótu og nýjan 
reikning 

Ef svar kaupanda hefur réttilega tilgreint rangar upplýsingar 
í reikning (annað en fjárhæðir) þá myndar og sendir seljandi 
creditnótu fyrir reikningnum í heild og sendir nýjan, 
leiðréttan reikning. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr reikning (+1) 

Kaupandi móttekur og vinnur úr reikning (+1) 

Ef samtala reiknings og reiknings (+1) er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr kreditnótu 

Kaupandi móttekur of vinnur úr kreditnótu 

Ef samtala reiknings og kreditnótu er rétt upphæð er 
greiðsluferli hafið. 

Kaupandi, 
fjárhagsdeild 

(Accounting 
Customer) 

móttekur og vinnur 
úr kreditnótu og 
endurútgefnum 
reikning. 

Kaupandi móttekur og vinnur úr kreditnótu og nýjum 
reikning. Úrvinnsla nýja reikningisn byrjar ferilinn að nýju. 

Ef kreditnótan jafnar eldri reikning þá líkur þeim ferli, ef ekki 
þá lætur kaupandi seljanda vita. 

3.9.11 Viðskiptalegur ávinningur 

Eðli Njótandi Ávinningur 

Sjálfvirk 
afhending 
reiknings. 

Seljandi 

(Supplier) 

- Hraðari afhending reikninga 

- Staðfesting á móttöku reikninga (í burðarlagi) 
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(Automated 
Invoice transfer) 

- Möguleg stytting á innheimtuferli og bætt fjárstreymi. 

Sjálfvirk 
afstemming 
reiknings. 

(Automated 
Invoice 
matching) 

Kaupandi 

(Customer) 

- Minni þörf á handavinnu leiðir af sér færri villur. 

- Sjálfvirk afstemming reikninga. 

- Möguleikar á kerfisbundinni stýringu reikninga. 

- Vinnusparnaður.. 

 

3.9.12 Tilvik 1 
Nafn tilviks: Reikningur samþykktur. 

Lýsing: Í þessu tilviki samþykkir kaupandi reikning frá seljanda. 

3.9.12.1 Tilvik 1: ferilmynd 

 

3.9.12.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Kaupandi samþykkir reikning að fullu. 

3.9.12.3 Lokastaða 
1. Samkvæmt samþykktum reikningum ætti kaupandi að hefja greiðsluferli í samræmi við 

samninga eða skilmála reiknings. 

3.9.13 Tilvik 2 
Nafn tilviks: Ofrukkun. 

Lýsing: Í þessu tilviki er upphæð reikning of há og kaupandi tilkynnir seljanda um 
höfnun. 

3.9.13.1 Tilvik 2: ferilmynd 
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3.9.13.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir ofrukkun. 

2. Kaupandi tilkynnir seljanda með kerfissvari (application response) 

3. Seljandi, skv. samkomulagi, sendir kreditnótu til kaupanda. 

4. Ef samtala reiknings og kreditnótu er rétt fer greiðsluferli af stað. 

5. Ef rangt þá lætur kaupandi seljanda vita (ytra ferli). Seljandinn getur gefið út annað 
skjal í samræmi samkomulag og eðli villunnar. 

3.9.13.3 Lokastaða 
1. Samkomulag er milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og gengið er frá 

greiðslu eða; 

2. Ekki er samkomulag milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og seljanda er 
tilkynnt um það með kerfissvari (application response). 

Kaupandi
Fjárhagsdeild

Seljandi
Fjárhagsdeild

ReikningurReikningurmóttaka & vinna úr

reikning

móttaka & vinna úr
reikning

mynda & senda

reikning

mynda & senda
reikning

móttaka

tilkynningu
um ofrukkun

móttaka
tilkynningu

um ofrukkun

mynda & senda

kreditnótu

mynda & senda

kreditnótu
kreditnótakreditnótamóttaka & vinna úr

kreditnótu

móttaka & vinna úr

kreditnótu

kreditnóta

röng

reikningur + kreditnóta

OK

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

ofrukkun

greind

ofrukkun

greind

tilkynna
seljanda

tilkynna

seljanda

ef villan leiðir til vanrukkunar

sjá tilvik 3 fyrir neðan

kerfissvarkerfissvarmynda og senda

kerfissvar

mynda og senda

kerfissvar
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3.9.14 Tilvik 3 
Nafn tilviks: Vanrukkun. 

Lýsing: Í þessu tilviki er upphæð reikning of lág og kaupandi tilkynnir seljanda um 
höfnun. 

3.9.14.1 Ferilmynd 

 

3.9.14.2 Rauntíma viðskiptareglur 

1. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir vanrukkun. 

2. Kaupandi tilkynnir seljanda (ytra ferli) 

3. Seljandi, skv. samkomulagi, sendir viðbótarreikning til kaupanda. 

4. Ef samtala reiknings og viðbótarreikning er rétt fer greiðsluferli af stað. 

Kaupandi
Fjárhagsdeild

Seljandi
Fjárhagsdeild

ReikningurReikningurmóttaka & vinna úr
reikning

móttaka & vinna úr
reikning

mynda & senda
reikning

mynda & senda
reikning

mynda & senda
reikning (+1)

mynda & senda
reikning (+1)Reikningur (+1)Reikningur (+1)móttaka & vinna úr

reikning (+1)

móttaka & vinna úr
reikning (+1)

reikningur (+1)
rangur

reikningur + reikningur (+1)
OK

ganga frá
greiðslu

ganga frá
greiðslu

vanrukkun
greind

vanrukkun
greind

móttaka
tilkynningu

um vanrukkun

móttaka
tilkynningu

um vanrukkun
kerfissvarkerfissvarmynda og senda 

kerfissvar

mynda og senda 
kerfissvar

mynda og senda 
kerfissvar

mynda og senda 
kerfissvar

ef villa leiðir til ofrukkunar
sjá tilvik 2
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5. Ef rangt þá lætur kaupandi seljanda vita (ytra ferli). Seljandinn getur gefið út annað 
skjal í samræmi samkomulag og eðli villunnar. 

3.9.14.3 Lokastaða 

1. Samkomulag er milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og gengið er frá 
greiðslu eða; 

2. Ekki er samkomulag milli kaupanda og seljanda um upphæð til greiðslu og seljanda er 
tilkynnt um það. 

3.9.15 Tilvik 4 
Nafn tilviks: Upplýsingar í reikningi eru rangar, aðrar en fjárhæðir. 

Lýsing: Í þessu tilviki inniheldur reikningur rangar upplýisngar sem koma í veg fyrir að 
hægt sé að ganga frá greiðslu hans t.d. ef um er að ræða rangar vörur eða 
tilvísanir. 

3.9.15.1 Ferilmynd 

 

3.9.15.2 Rauntíma viðskiptareglur 
1. Kaupandi vinnur úr reikning og greinir vanrukkun. 

Kaupandi
Fjárhagsdeild

Seljandi
Fjárhagsdeild

ReikningurReikningurmóttaka & vinna úr
reikning

móttaka & vinna úr

reikning
mynda & senda

reikning

mynda & senda

reikning

rangar reiknings-

upplýsingar greindar

rangar reiknings-
upplýsingar greindar

móttaka

tilkynningu
um rangar uppl.

móttaka
tilkynningu

um rangar uppl.
kerfissvarkerfissvarmyndað og sent

kerfissvar

myndað og sent

kerfissvar

mynda & senda

reikning (+1)

mynda & senda

reikning (+1)
reikningurreikningur

mynda & úrvinnsla
reiknings (+1)

mynda & úrvinnsla

reiknings (+1)

kreditnóta jafnar
rangan reikning

mynda & senda
kreditnótu

mynda & senda

kreditnótu
kreditnótakreditnóta

móttak & 
úrvinnsla

reiknings

móttak & 

úrvinnsla
reiknings

röng kreditnóta
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2. Kaupandi tilkynnir seljanda með kerfissvari 

3. Seljandi, skv. samkomulagi, kreditnótu sem jafnar upphaflegan reikning og sendir 
nýjan reikning til kaupanda. 

4. Kaupandi vinnur úr kreditnótu. Ef kreditnóta jafnar upphaflegan reikning þá lýkur 
vinnslu kreditnótu, annars tilkynnir kaupandi frávik til seljanda með kerfissvari. 

5. Kaupandi vinnur úr “nýjum” reikning. 

3.9.15.3 Lokastaða 

1. Kreditnóta jafnar upphaflegan reikning og unnið er úr nýjum reikning með nýju ferli. 

2. Kreditnóta jafnar ekki upphaflegan reikning. Seljandi er látinn vita með kerfissvari og 
unnið er úr nýjum reikning. 

4 SKEYTI 
UBL 2.0 staðallinn samanstendur af 21 rafrænu skeyti þar sem tekið er á flestum hliðum 
vöruviðskipta að meðtöldum ferlum við afgreiðslu og flutning vöru og innheimtu reikninga. 
Núverandi útgáfa NES afmarkast við innkaupaferilinn sjálfan þ.e. notkun vörulista, pöntunar og 
reiknings auk nauðsynlegra stoðskjala. NES útgáfan afmarkast því við eftirfarandi 8 skeyti. 

- Vörulisti. 

- Uppfærsla vörulýsinga. 

- Verðbreytingar. 

- Pöntun. 

- Einfalt svar pöntunar. 

- Reikningur. 

- Kreditnóta. 

- Kerfissvar. 

Í eftirfarandi köflum er fjallað stuttlega um hvert skeyti fyrir sig. Lýst er notkunarsviði 
skeytisins og listað eru upp efsta þrep af stökum og klösum í skeytinu. Fyrir hvern klasa eða 
stak er gefin tilvísun í nánari umfjöllun eftir því sem við á. Ef ekki er gefin tilvísun í umfjöllun í 
þessari handbók þá vísast í almenna umfjöllun um tagið í skeytalýsingum á www.nesubl.eu.  

4.1 Vörulisti, verðbreytingar og vörulýsingar (Catalogue) 
Útgáfa vörulista, uppfærsla verða og uppfærsla á upplýsingum um vöru er gerð með þremur 
skjölum sem að mestu leiti eru eins og er því fjallað um þau hér sameiginlega. Skjölin eru:  

- Vörulisti (Catalogue) 

- Breyting vörulýsinga (CatalogueItemSpecificationUpdate) 

- Verðbreytingar (CataloguePricingUpdate) 

Skjölin líta að mestu leiti eins út nema hvað varðar línur. Uppfærsla vörulýsinga inniheldur þar 
bara línutilvísun og vöruupplýsingar og verðbreytingar innihalda bara línutilvísun og 
verðupplýsingar. Notkun í mismunandi skeytum er merkt í aftasta dálk töflunnar hér fyrir 
neðan þannig. C = Vörulisti, P = Verðbreytingar og I = Uppfærsla vörulýsinga. 

Skjalið vörulisti er notað í eftirfarandi umgjörðum 

Umgjörð 1: Vörulisti. 

Umgjörð 2: Vörulisti með breytingum. 

Skjölin Uppfærsla vörulýsinga og Verðbreytingar eru notuð í eftirfarandi umgjörðum: 

Umgjörð 2: Vörulisti með breytingum. 
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Skjölin geta innihaldið eftirfarandi stök og klasa á efsta þrepi en geta verið afmarkaðri í 
einstaka umgjörðum. 

C = vörulisti (catalogue) 
I = breyting vörupplýsinga (item update) 

P = verðbreytingar (price update) 

Stak Teg Íslensk lýsing Umfjöllun C I P 

UBLVersionID Stak Útgáfunúmer skeytastaðals. -- X X X 

CustomizationID Stak Kenni undirsett, NES. -- X X X 

ProfileID Stak Auðkenni umgjarðar. -- X X X 

ID Stak Númer reiknings. -- X X X 

UUID Stak Einkvæmt skeytanúmer. kafli 5.4.3 X X X 

IssueDate Stak Útgáfudagur. -- X X X 

IssueTime Stak Útgáfu tímasetning. --  X X 

RevisionDate Stak Dagsetning uppfærslu. -- X X X 

RevisionTime Stak Tímasetning uppfærslu. --  X X 

Note Stak Athugasemd. -- X X X 

Description Stak Lýsing vörulista. -- X X X 

VersionID Stak Útgáfunúmer vörulista. -- X X X 

PreviousVersionID Stak Númer síðustu útgáfu vörulista. -- X   

ValidityPeriod Klasi Gildistími vörulista kafli 5.1 X X X 

RelatedCatalogueReference Klasi Vörulisti sem verið er að breyta.  kafli 5.4  X X 

ReferencedContract Klasi Samningur sem vörulisti byggir á. kafli 5.4 X X X 

Signature Klasi Rafræn undirskrift skjalsins. -- X X X 

ProviderParty Klasi Útgefandi vörulista. kafli 5.7 X X X 

ReceiverParty Klasi Móttakandi vörulista. kafli 5.7 X X X 

SellerSupplierParty Klasi Seljandi vörulista. kafli 5.7 X X X 

ContractorCustomerParty Klasi Samningsaðili vörulista. kafli 5.7 X X X 

TradingTerms Klasi   X X X 

-- Line Klasi Línur í vörulista eða uppfærslum -- X X X 

-- Line.ID Stak Línunúmer. -- X   

-- Line.ID Stak Lína í vörulista sem breytist. --  X X 

-- Line.ActionCode Stak Aðgerð: Viðbót, niðurfelling, 
uppfærsla 

-- X   

-- Line.LifeCycleStatusCode Stak Staða vörunnar. -- X   

-- Line.ContractSubdivision Stak Tilvísun í kafla í samning eða útboði. -- X   

-- Line.Note Stak Frjáls skýringartexti. -- X   

-- Line.OrderableIndicator Stak Segir til hvort hægt sá að panta 
vöruna.  

-- X   

-- Line.OrderableUnit Stak Pöntunareining. -- X   

--Line.OrderQuantityIncrementNumeric Stak Pöntunarþrep. T.d. pantist í tugum. -- X   
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-- Line.MinimumOrderQuantity Stak Lágmarks pöntunarmagn. -- X   

-- Line.MaximumOrderQuantity Stak Hámarks pöntunarmagn. -- X   

-- Line.WarrantyInformation Stak Upplýsingar um ábyrgðir. -- X   

-- Line.WarrantyParty Klasi Ábyrgðaraðili. kafli 5.7 X   

-- Line.WarrantyValidityPeriod Klasi Ábyrgðartími. kafli 5.1 X   

-- Line.LineValidityPeriod Klasi Gildistími línu. T.d. árstíðarbundnar 
vörur. 

kafli 5.1 X   

-- Line.ItemComparison Klasi Tilvísun í sambærilegar vörur. -- X   

-- Line.ComponentRelatedItem Klasi Tilvísun í vörur sem eru hlutar í 
þessa. 

-- X   

-- Line.AccessoryRelatedItem Klasi Tilvísun í valkvæða fylgihluti. -- X   

-- Line.RequiredRelatedItem Klasi Tilvísun í nauðsynlega fylgihluti. -- X   

-- Line.ReplacementRelatedItem Klasi Tilvísun í staðkvæmdar vöru. -- X   

-- Line.ComplementaryRelatedItem Klasi Tilvísun í stoðvöru. -- X   

-- ContractorCustomerParty klasi Upplýsingar um samningsaðila verða --   X 

-- Line.RequiredItemLocationQuantity Klasi 
Tengsl verð við atriði eins og magn, 
staðsetningu, pöntunarfyrirvara, 
vskm. o.f.l.  

-- X  X 

-- Line.Item Klasi Vöruupplýsingar í vörulista -- X X  

4.1.1 Lýsing skeyta 
Vörulisti 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/Catalogue/htm
l/2d1.htm?/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/Catalogue/html/2d5.htm 

Uppfærsla vörulýsinga 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/CatalogueItem
SpecificationUpdate/html/2d1.htm?/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/Catal
ogueItemSpecificationUpdate/html/2d5.htm  

Verðbreytingar 

http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/CataloguePrici
ngUpdate/html/2d1.htm?/documentation/Profiles/Profile2CatalogueWithUpdate/CataloguePrici
ngUpdate/html/2d5.htm  

4.2 Pöntun (Order) 
Pöntun á vöru eða þjónustu. Skeytið gefur bæði möguleika á formbundinni pöntun sem byggir 
á vörunúmerum og einingum sem og pöntun sem lýst er með texta og stuðningsskjölum í 
viðhengi. 

Skjalið Pöntun felur í sér beiðni frá kaupanda til seljanda um að afgreiða tilteknar vörur eða 
þjónustu á þeim verðum og þeim skilmálum sem fram koma í pöntuninni. Sá tímapunktur 
þegar aðilar verða skuldbundnir af pöntuninni, þ.e. seljandi skuldbundinn til að afgreiða og 
kaupandi að taka við, ræðst fyrst og fremst af þeim viðskiptaskilmálum sem settir hafa verið 
fram í þeirri umgjörð sem skeytið er hluti af eða í beinum samningum milli aðila eða lögum og 
viðskiptavenjum, eftir því sem við á. 

Skeytið pöntun er notað í eftirfarandi umgjörðum. 

Umgjörð 3: Grunn pöntun (BasicOrder) 
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Umgjörð 6: Grunn innkaup (BasicProcurement) 

Umgjörð 7: Einföld innkaup (SimpleProcurement) 

Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir þau stök og klasa sem pöntun grundvallast á en um getur 
verið að ræða mun afmarkaðri útgáfu skjalsins í einstaka umgjörðum. 

Stak/Klasi Teg Lýsing Umfjöllun 

UBLVersionID Stak Útgáfunúmer skeytastaðals. -- 

CustomizationID Stak Kenni undirsett, NES. -- 

ProfileID Stak Auðkenni umgjarðar. -- 

ID Stak Pöntunarnúmer gefið af kaupanda. -- 

CopyIndicator Stak Segir til um hvort skjalið sé frumrit eða 
afrit. 

-- 

UUID Stak Einkvæmt kenni skjals. kafli 5.4.3 

IssueDate Stak Útgáfudagur skjals. -- 

IssueTime Stak Útgáfutími skjals. -- 

Note Stak Athugsemd. -- 

RequestedInvoiceCurrencyCode Stak Mynd sem reikningur skal vera í. kafli 5.10 

DocumentCurrencyCode Stak Almenn mynt skjals. kafli 5.10 

PricingCurrencyCode Stak Mynt sem notuð er í öllum verðum. -- 

TaxCurrencyCode Stak Umbeðin mynt skattupphæða reiknings. -- 

AccountingCost Stak Bókunarlýsing kostnaðar. -- 

ValidityPeriod Klasi Gildistími pöntunar. kafli 5.1 

QuotationDocumentReference Klasi Tilvísun í tilboð. kafli 5.4 

OriginatorDocumentReference Klasi Tilvísun í upphafsaðila pöntunar. kafli 5.4 

AdditionalDocumentReference Klasi Tilvísanir í önnur skjöl. kafli 5.4 

Contract Klasi Tilvísun í samning. kafli 5.4 

Signature Klasi Rafræn undirskrift. -- 

BuyerCustomerParty Klasi Upplýsingar um kaupanda.. kafli 5.7 

SellerSupplierParty Klasi Upplýsingar um seljanda. kafli 5.7 

OriginatorCustomerParty Klasi Upphafaðili pöntunar. kafli 5.7 

AccountingCustomerParty Klasi Upplýsingar um greiðanda pöntunar. kafli 5.7 

Delivery Klasi Afgreiðsluupplýsingar. -- 

DeliveryTerms Klasi Afgreiðsluskilmálar. -- 

PaymentMeans Klasi Greiðsluskilmálar sem óskað er eftir. kafli 5.8 

AllowanceCharge Klasi Álögur og gjöld -- 

DestinationCountry Klasi Ákvörðunarland pantaðrar vöru. -- 

TaxTotal Klasi Samtölur skatta. kafli 5.11 

AnticipatedMonetaryTotal Klasi Áætlaðar samtölur pöntunar. kafli 5.11 

OrderLine Klasi Pöntunarlína. kafli 5.12 

Order Line. Substitution Status Code. 
Code 

Stak Segir til hvort varan sé í staðinn fyrir 
upphaflega pantaða vöru. 

-- 
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Code upphaflega pantaða vöru. 

Order Line. Line Item Klasi Vöruupplýsingar. -- 

Order Line. Seller Proposed Substitute_ 
Line Item 

Klasi 
Tillaga seljanda um vöru í stað pantaðrar 
vöru.  

-- 

Order Line. Seller Substituted_ Line Item Klasi Vara sem seljanda hefur afgreitt með 
annarri vöru. Magntölur geta verið ólíkar.  

-- 

Order Line. Buyer Proposed Substitute_ 
Line Item 

Klasi 
Tillaga kaupanda um vöru í stað pantaðrar 
vöru. 

-- 

4.2.1 Lýsing skeytis 
http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/Order/html/2d1.
htm?/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/Order/html/2d5.htm  

4.3 Einfalt svar pöntunar (Order Reponse Simple) 
Einfalt svar pöntunar er sent af seljanda til að samþykkja eða hafna pöntun að öllu leiti. Svarið 
á við um öll atriði pöntunarinnar þ.m.t. vörunúmer, magn, verð, afhendingar og 
greiðsluskilmála o.f.l.. Skeytið gefur ekki möguleika á að samþykkja hluta pöntunar né að 
breyta upplýsingum í henni. 

Skeytið er notað í eftirfarandi umgjörðum. 

Umgjörð 6: Grunn innkaup (BasicProcurement) 

Umgjörð 7: Einföld innkaup (SimpleProcurement) 

Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir þau stök og klasa sem skeytið grundvallast á en um getur 
verið að ræða mun afmarkaðri útgáfu skjalsins í einstaka umgjörðum. 

Stak/Klasi Teg Lýsing Umfjöllun 

UBLVersionID Stak Útgáfunúmer UBL staðals. -- 

CustomisationID Stak Kenni undirsett, NES. -- 

ProfileID Stak Auðkenni umgjarðar. -- 

ID Stak Númer svars. -- 

CopyIndicator Stak Segir til um hvort skjalið sé frumrit eða 
afrit. 

-- 

UUID Stak Einkvæmt skeytanúmer. kafli 5.4.3 

IssueDate Stak Útgáfudagur skjals. -- 

Note Stak Athugsemd. -- 

AcceptedIndicator Stak Kóti sem segir til um hvort pöntun sé 
samþykkt. 

-- 

RejectionNote Stak Skýring höfnunar. -- 

AccountingCost Stak Bókunarlýsing. -- 

OrderReference Klasi Tilvísun í pöntun kaupanda. kafli 5.4 

AdditionalDocumentReference Klasi Tilvísun í önnur skjöl. kafli 5.4 

Signature Klasi Undirskrift. -- 

SellerSupplierParty Klasi Seljandi kafli 5.7 

BuyerCustomerParty Klasi Kaupandi kafli 5.7 

AccountingSupplierParty Klasi Fjárreiður seljanda. kafli 5.7 
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AccountingCustomerParty Klasi Fjárreiður kaupanda. kafli 5.7 

4.3.1 Lýsing skeytis 
http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/OrderResponseSi
mple/html/2d1.htm?/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/OrderResponseSimple
/html/2d5.htm  

4.4 Reikningur (Invoice) 
Reikningur er formlegt viðskiptaskjal sem felur í sér ýmsa þætti s.s. 

- Kröfu um greiðslu. 

- Upplýsingar um útreikning á verðlagningu vöru ásamt tilvísun í forsendur s.s. samning. 

- Upplýsingar um seldar vörur og/eða þjónustu. 

- Upplýsingar um afhendingu vöru og/eða þjónustu. 

- Skattalegar upplýsingar. 

Skjalið getur notast ýmist sem stakur reikningur eða sem hluti af samhangandi ferli pöntunar 
til reiknings 

4.4.1 Notkun reiknings 
Skjalið reikningur er í rafrænum viðskiptum eingöngu ætlað til að þjóna hlutverki reiknings. 
Þannig er gerður greinarmunur á reikningi og eftirfarandi skjölum og er rafrænum reikningi 
ekki ætlað að þjóna þeim verkefnum. 

Reikningsyfirlit Reikningsyfirlit er samantekt útgefinna reikninga oftast fyrir ákveðið 
tímabil. Reikningsyfirlit eru yfirleitt notuð þegar um reikningsviðskipti er að 
ræða og gefinn er út reikningur við hverja vöru/þjónustuúttekt en ekki gerð 
krafa um greiðslu í hvert sinn. Þeir reikningar sem gefnir eru út við hverja 
úttekt gætu verið sendir rafrænt með reikningsskeyti en sending yfirlits 
ætti að sendast með skjalinu “Statement”. 

Greiðslukrafa Útgefinn reikningur felur í sjálfu sér kröfu um greiðslu. Algengt er 
hinsvegar að seljendur gefi út sérstaka kröfu um greiðslu yfirleitt í formi 
greiðsluseðils eða gíro. Slík greiðslukrafa byggir á einum eða fleiri 
reikningum eða öðrum forsendum. Stofnun greiðslukröfu er gerð með 
bankaskeytum en ekki reikningum enda eru þær ekki reikningar. 

Færsluyfirlit Færsluyfirlit sýnir allar færslur tilteknum fjárhagsreikningi hvort sem að 
baki þeim færslum sé vörureikningur, innborganir, úttektir eða aðrar 
ástæður. Dæmi um færsluyfirlit eru yfirlit yfir bankareikning og kreditkort. 
Þannig er kreditkorta “reikningur” ekki reikningur í eðli sínu heldur yfirlit 
yfir færslur á viðkomandi kreditreikning og jafnframt krafa um að 
viðtakandi leggi inn á viðkomandi reikning. Færsluyfirlit eru yfirleitt gefin út 
af fjármálastofnunum og eru notuð sérstök rafræn skjöl til þess en ef nota 
ætti UBL þá væri Statement skjalið hentugast. 

Afgreiðsluseðill Algengt er að fyrirtæki hafi það verklag að þau gefa reikning út strax við 
móttöku pöntunar, prenta hann í mörgum eintökum og nota 1 til 2 eintök 
fyrir afgreiðslu vörunnar, þá bæði sem tínsluseðil á lager og sem 
fylgiskjal/pakkalista með vörunni til viðtakanda. Í eðli sínu eru þessi skjöl 
ekki reikningar og er rafrænum reikning ekki ætlað að þjóna hlutverki 
tínsluseðils eða fylgiskjals/pakkalisti. Notkun rafræns reiknings felur í sér 
að reikningurinn er aldrei prentaður sem kallar á að útgefandinn prenti út 
sérsök skjöl fyrir tínslu og pakkalista eða innleiði með öðrum rafrænum 
skjölum. 

Reikningur er notaður í eftirfarandi umgjörðum: 

Umgjörð 4: Grunn reikningur. 
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Umgjörð 5: Grunn reikningur með kreditnótu. 

Umgjörð 6: Grunn innkaup. 

Umgjörð 7: Einföld innkaup. 

Skjalið reikningur innheldur eftirfarandi stök og klasa á efsta þrepi en í einstaka umgjörðum 
getur skjalið verið afmarkað umtalsverð. 

Stak/Klasi Teg Lýsing Umfjöllun 

UBLVersionID Stak Útgáfunúmer skeytastaðals. -- 

CustomizationID Stak Kenni undirsett, NES. -- 

ProfileID Stak Auðkenni umgjarðar. -- 

ID Stak Númer reiknings. -- 

CopyIndicator Stak Afritsmerking. -- 

UUID Stak Einkvæmt skeytanúmer. kafli 5.4.3 

IssueDate Stak Útgáfudagur. -- 

IssueTime Stak Útgáfutími. -- 

InvoiceTypeCode Stak Tegund reiknings. -- 

Note Stak Athugasemd. -- 

TaxPointDate Stak Skattadagur. IS sama og útgáfudagur. -- 

DocumentCurrencyCode Stak Reikningsmynt. kafli 5.10 

TaxCurrencyCode Stak Mynt skatta. kafli 5.10 

PricingCurrencyCode Stak Mynt verðlagningar. kafli 5.10 

PaymentCurrencyCode Stak Greiðslumynt. kafli 5.10 

PaymentAlternativeCurrencyCode Stak Önnur greiðslumynt. kafli 5.10 

AccountingCost Stak Bókfærður kostnaður. -- 

InvoicePeriod Klasi Reikningstímabil. kafli 5.1 

OrderReference Klasi Pöntunartilvísun. kafli 5.4 

BillingReference Klasi Reikningstilvísun. kafli 5.4 

DespatchDocumentReference Klasi Afgreiðslutilvísun. kafli 5.4 

ReceiptDocumentReference Klasi Móttökutilvísun. kafli 5.4 

OriginatorDocumentReference Klasi Tilv. í upphaflegt skjal. kafli 5.4 

ContractDocumentReference Klasi Samningstilvísun. kafli 5.4 

AdditionalDocumentReference Klasi Aðrar tilvísanir. kafli 5.4 

Signature Klasi Rafræn undirskrift skjalsins. -- 

AccountingSupplierParty Klasi Útgefandi reiknings. kafli 5.7 

AccountingCustomerParty Klasi Greiðandi reiknings. kafli 5.7 

PayeeParty Klasi Viðtakandi greiðslu. kafli 5.7 

BuyerCustomerParty Klasi Kaupandi vöru. kafli 5.7 

SellerSupplierParty Klasi Seljandi vöru. kafli 5.7 

Delivery Klasi Upplýsingar um afhendingu. -- 

DeliveryTerms Klasi Afhendingarskilmálar. -- 

PaymentMeans Klasi Greiðslumáti. kafli 5.8 
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PaymentTerms Klasi Greiðsluskilmálar. kafli 5.9 

PrepaidPayment Klasi Fyrirframgreiðslur. kafli 5.10 

AllowanceCharge Klasi Afslættir og álögur. kafli 5.3 

TaxExchangeRate Klasi Gengi vegna skatta. kafli 5.10 

PricingExchangeRate Klasi Gengi vegna verðlagningar. kafli 5.10 

PaymentExchangeRate Klasi Gengi vegna greiðslu. kafli 5.10 

PaymentAlternativeExchangeRate Klasi Gengi vegna annarra greiðslumöguleika. kafli 5.10 

TaxTotal Klasi Samtölur skatta. kafli 5.11 

LegalMonetaryTotal Klasi Samtölur reiknings. kafli 5.12 

InvoiceLine Klasi Reikningslínur. -- 

Invoice Line. Identifier Stak Línunúmer. -- 

Invoice Line. Note. Text Stak Athugsemd á línu. -- 

Invoice Line. Invoiced_ Quantity. Quantity Stak Reikningsfært magn. -- 

Invoice Line. Line Extension Amount. 
Amount 

Stak Upphæð á línu. kafli 5.11 

Invoice Line. Tax Point Date. Date Stak Skattadagsetning línu. -- 

Invoice Line. Accounting Cost Code. Code Stak Kostnaðarlykill bókhalds, kóti. -- 

Invoice Line. Accounting Cost. Text Stak Kostnaðarlykill bókhalds, texti. -- 

Invoice Line. Free Of Charge_ Indicator. 
Indicator 

Stak Segir til hvor varan í línunni sé ókeypis. -- 

Invoice Line. Order Line Reference Klasi Tilvísun í pöntun. kafli 5.4.1.4 

Invoice Line. Despatch_ Line Reference Klasi Tilvísun í afgreiðslu. kafli 5.4.1.4 

Invoice Line. Receipt_ Line Reference Klasi Tilvísun í vöruskil. kafli 5.4.1.4 

Invoice Line. Document Reference Klasi Tilvísun i önnur skjöl. kafli 5.4 

Invoice Line. Originator_ Party Klasi Upprunaaðili. kafli 5.7 

Invoice Line. Delivery Klasi Afgreiðsluupplýsingar. -- 

Invoice Line. Allowance Charge Klasi Álögur og afslættir. kafli 5.3 

Invoice Line. Tax Total Klasi Samtölur skatta á línum. -- 

Invoice Line. Item Klasi Vöruupplýsingar. -- 

Invoice Line. Price Klasi Verð. Kafli 5.6 

4.4.2 Lýsing skeytis 
http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/Invoice/html/2d
1.htm?/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/Invoice/html/2d5.htm  

4.5 Kreditnóta (CreditNote) 
Kreditnóta er gefin út af seljanda til að lækka kröfu gagnvart kaupanda, ýmist vegna 
leiðréttingar á reikningi, vöruskilum eða sérstakra samninga. 

Upphæðir í kreditnótu eru jákvæðar og bókast öfugt við reikning. 

Kreditnóta er notuð í eftirfarandi NES umgjörðum. 

Umgjörð 5: Grunn reikningur með kreditnótu 
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Umgjörð 6: Grunn innkaup 

Umgjörð 7: Einföld innkaup. 

Skjalið kreditnóta getur innihaldið eftirfarandi stök og klasa en í skjalið getur verið afmarkað í 
einstaka umgjörðum. 

Stak Teg Íslensk lýsing Umfjöllun 

UBLVersionID Stak Útgáfunúmer skeytastaðals -- 

CustomizationID Stak Kenni undirsett, NES. -- 

ProfileID Stak Auðkenni umgjarðar. -- 

ID Stak Númer reiknings. -- 

CopyIndicator Stak Afritsmerking. -- 

UUID Stak Einkvæmt skeytanúmer. kafli 5.4.3 

IssueDate Stak Útgáfudagur. -- 

TaxPointDate Stak Skattadagur. IS sama og útgáfudagur. -- 

Note Stak Athugasemd. -- 

DocumentCurrencyCode Stak Reikningsmynt. kafli 5.10 

TaxCurrencyCode Stak Mynt skatta. kafli 5.10 

PricingCurrencyCode Stak Mynt verðlagningar. kafli 5.10 

PaymentCurrencyCode Stak Greiðslumynt. kafli 5.10 

PaymentAlternativeCurrencyCode Stak Önnur greiðslumynt. kafli 5.10 

AccountingCost Stak Bókunarlýsing -- 

InvoicePeriod Klasi Reikningstímabil. kafli 5.1 

DiscrepancyResponse Klasi    

OrderReference Klasi Pöntunartilvísun. kafli 5.4 

BillingReference Klasi Reikningstilvísun. kafli 5.4 

DespatchDocumentReference Klasi Afgreiðslutilvísun. kafli 5.4 

ReceiptDocumentReference Klasi Móttökutilvísun. kafli 5.4 

ContractDocumentReference Klasi Samningstilvísun. kafli 5.4 

AdditionalDocumentReference Klasi Aðrar tilvísanir. kafli 5.4 

Signature Klasi Rafræn undirskrift skjalsins. -- 

AccountingSupplierParty Klasi Útgefandi reiknings. kafli 5.7 

AccountingCustomerParty Klasi Greiðandi reiknings. kafli 5.7 

PayeeParty Klasi Viðtakandi greiðslu. kafli 5.7 

TaxRepresentativeParty Klasi Skattaumsjón. kafli 5.7 

TaxExchangeRate Klasi Gengi vegna skatta. kafli 5.10 

PricingExchangeRate Klasi Gengi vegna verðlagningar. kafli 5.10 

PaymentExchangeRate Klasi Gengi vegna greiðslu. kafli 5.10 

PaymentAlternativeExchangeRate Klasi Gengi vegna annarra greiðslumöguleika. kafli 5.10 

AllowanceCharge Klasi Afslættir og álögur. kafli 5.3 
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TaxTotal Klasi Samtölur skatta. kafli 5.11 

LegalMonetaryTotal Klasi Samtölur kreditnótu. kafli 5.12 

CreditNoteLine Klasi Línur kreditnótu -- 

Credit Note Line. Identifier Stak Línunúmer -- 

Credit Note Line. Note. Text Stak Athugsemd á línu. -- 

Credit Note Line. Credited_ Quantity. 
Quantity 

Stak Kredit fært magn. -- 

Credit Note Line. Line Extension Amount. 
Amount 

Stak Upphæð á línu. kafli 5.11 

Credit Note Line. Tax Point Date. Date Stak Skattadagsetning línu. -- 

Credit Note Line. Accounting Cost. Text Stak Bókunarlýsing -- 

Credit Note Line. Discrepancy_ Response Klasi  Ástæða kreditfærslu. Kóti eða texti. -- 

Credit Note. Despatch_ Line Reference. 
Line Reference 

Klasi Tilvísun í línu afgreiðsluseðils. kafli 5.4.1.4 

Credit Note. Receipt_ Line Reference. Line 
Reference 

Klasi Tilvísun í línu móttökukvittunnar. kafli 5.4.1.4 

Credit Note Line. Billing Reference Klasi Tilvísun í reikning. Haus eða Lína. kafli 5.4.1.5 

Credit Note Line. Document Reference Klasi Tilvísun í önnur skjöl. kafli 5.4.1.3 

Credit Note Line. Delivery Klasi Tilvísun í afgreiðsluskjöl. kafli 5.4 

Credit Note Line. Tax Total Klasi Ekki notaði í línum. Sjá Item. -- 

Credit Note Line. Item Klasi Vöruupplýsingar. -- 

Credit Note Line. Price Klasi Verð. Kafli 5.6 

4.5.1 Lýsing skeytis 
http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/CreditNote/html/
2d1.htm?/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/CreditNote/html/2d5.htm  

4.6 Kerfissvar (ApplicationResponse) 
Kerfissvar (ApplicationResponse) er almennt stoðskeyti í UBL sem notað er til senda 
viðskiptalegt svar við skeyti frá hugbúnaðarkerfi móttakanda. Í svarinu fellst því að tekin hefur 
verið viðskiptaleg afstaða til þess skeytis sem verið er að svara. NES gerir ráð fyrir því 
staðfestingar á því að skeytið sjálft hafi verið móttekið er sé gert í burðarlaginu 
(sendingarbúnaðinum). Hægt er að nota Kerfissvar skeytið (ApplicationResponse) til að senda 
tæknileg svör s.s. vegna þess að skeyti uppfylla ekki form (validation), viðtakandi þekkist ekki 
osfrv. en slík svör fela ekki í sér viðskiptalega ákvörðun og því ekki fjallað um þau í þessari 
handbók. 

Ef sendandi skeytis vill t.d. fá staðfestingu á því að reikningur hafi borist móttakanda þá er það 
hluti af uppsetningu burðarlagsins að staðfesta það eða a.m.k. gefa möguleika á að fletta því 
upp að skeytið hafi skilað sér alla leið inn í tölvunet móttakanda. Í slíkri staðfestingu fellst 
hinsvegar engin afstaða móttakandans til innihalds skeytisins. 

Í tilfelli reiknings þá getur burðarlagið þannig staðfest að reikningurinn hafi borist 
móttakandanum en síðan getur móttakandinn hafnað reikningnum sjálfum (hafnað því að 
greiða) á þeirri forsendu að innihald hans sé rangt. Slík höfnun reiknings getur þá verið sent úr 
viðskiptakerfi móttakanda sem niðurstaða einhvers innra vinnuferlis (sem ýmist getur verið 
handvirkt eða sjálfvirkt) og er þá notað kerfissvar (ApplicationResponse). Viðskiptalegar 
ákvarðanir sem leiða til viðskiptalegra svara geta ýmist verið handvirkar, þ.e. starfsmaður fer 
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yfir gögn og tekur ákvörðun eða kerfislegar þ.e. að viðskiptakerfi móttakanda hefur verið 
forritað með forsendum sem leiða til sjálfvirks svars.  

Stak Teg Íslensk lýsing Umfjöllun 

UBL Version Identifier Stak Útgáfa UBL sem notuð er. -- 

CustomizationID Stak NES -- 

Profile Identifier 
Stak Kenni þeirrar umgjarðar sem skeytið er 

hluti af. 
-- 

ID Stak Kenni svars gefið af sendanda. -- 

UUID Stak UUID - Algilt einkvæmt kenni kafli 5.4.3 

Issue Date Stak Sendingardagur svarsins -- 

Response Date Stak Dagsetning ákvörðunar. -- 

Response Time Stak Tímasetning ákvörðunar. -- 

Note Stak Frjáls texti. Skýring svars. -- 

Version Identifier Stak Útgáfa skeytisins. -- 

Signature Klasi Rafræn undirskrift svars. -- 

Sender_ Party Klasi Upplýsingar um sendanda. kafli 5.7 

Receiver_ Party Klasi Upplýsingar um móttakanda. kafli 5.7 

Document Response Klasi Svarið sem sent er. -- 

Document Response. Document Reference Klasi Tilvísun í skjal sem er svarað. kafli 5.4 

Document Response. IssuerParty Klasi Aðilinn sem gaf úr skjalið. -- 

Document Response. RecipientParty Klasi Aðilinn sem á að taka við skjalinu. -- 

Document Response. LineResponse Klasi Svör við einstökum línum í skjali. -- 

4.6.1 Lýsing skeytis 
http://www.svefaktura.se/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/ApplicationRespo
nse/html/2d1.htm?/documentation/Profiles/Profile7SimpleProcurement/ApplicationResponse/ht
ml/2d5.htm  

5 VIÐSKIPTATILVIK OG SKEYTAKLASAR (CLASSES) 
Þessi kafli lýsir hvernig einstök tilvik í viðskiptum eru meðhöndluð í skeytunum án þess að 
tengja þau sérstaklega við ákveðna viðskiptaferla. Dæmi um tilvik sem fjallað er um 
sérstaklega er: meðhöndlun greiðsluupplýsinga og tenging þeirra við innheimtu s.s. 
greiðslukort og kröfupott bankanna, meðhöndlun tilvísana, samtenging pöntunar og reiknings 
o.f.l.. Í þessum kafla verða sett inn dæmi um röðun upplýsinga inn skeytin s.s. hvernig 
greiðsluskilmálar eru settir inn þau. 

5.1 Tímabil 
Þörf getur verið á að skilgreina tímabil í mismunandi skjölum í ýmsum tilgangi. Í pöntun þarf 
t.d. að gefa upp gildistíma pöntunarinnar og umbeðinn afgreiðslutímabil. Í reikningi er þörf á 
að gefa upp greiðslutímabil. Einnig getur verið þörf á að láta reikninga vísa í ákveðið 
reikningstímabil. Tímabilsreikningar eru reikningar þar sem innheimt er fyrir vöruúttektir eða 
þjónustu sem á sér stað yfir ákveðið tímabil. Dæmi um slíka reikninga eru símreikningar og 
veitustofnanir eða þar sem vöruúttekt er skráð án þess að gerður sé reikningur við hverja 
úttekt. Við útgáfu slíkra reikninga er yfirleitt þörf á að tilgreina það tímabil sem reikningurinn 
nær yfir. 
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Hægt er að birta tímabil ýmist í haus eða línum skjals. Sé tímabil birt í haus á það við um allt 
skjalið en sé það birt í línu þá á það við viðkomandi línu eingöngu. Dæmi: umbeðin 
afgreiðslutímabil eru mismunandi fyrir mismunandi línur. 

Tímabil eru notuð í eftirfarandi samhengi í pöntun og reikningi. Allir tímabilsklasar byggja á að 
nota undirklasann “Period”. 

Tímabil Staðsetning Notkun 
Reikningstímabil <cac:Invoice> 

  <cac:InvoicePeriod> 

    <cac:Period> 

Það tímabil sem reikningurinn í 
heild nær yfir. 

Afgreiðslutímabil <cac:Invoice> 

  <cac:InvoiceLine> 

    <cac:Delivery> 

      <cac:RequestedDeliveryPeriod> 

        <cac:Period> 

Það tímabil sem farið er fram á 
að afgreitt sé innan. 

Áætlaður afgreiðslutími  <cac:Invoice> 

  <cac:Delivery> 

    <cac:EstimatedDeliveryPeriod> 

      <cac:Period> 

Það tímabil sem gert er ráð fyrir 
að vörur komi á áfangastað. 

Gildistími pöntunar <cac:Order> 

  <cac:ValidityPeriod> 

    <cac:Period> 

Það tímabil sem pöntun er gild. 

Umbeðinn 
afgreiðslutími 

<cac:Order> 

  <cac:RequestedDeliveryPeriod> 

    <cac:Period> 

Það tímabil sem farið er fram á 
að afhending pöntunar í heild 
sinni eigi sér stað. 

Umbeðinn 
afgreiðslutími 

<cac:Order> 

  <cac:OrderLine> 

    <cac:LineItem> 

      <cac:Delivery> 

        <cac:RequestedDeliveryPeriod> 

          <cac:Period> 

Það tímabil sem farið er fram á 
að afhending viðkomandi 
pöntunarlínu eigi sér stað. 

Gildistími vörulista <cac:Catalogue> 

  <cac:ValidityPeriod> 

    <cac:Period> 

Segir til um það tímabil sem 
vörulisti er í gildi. 

 

Gildistími vörulista <cac:Catalogue> 

  <cac:ValidityPeriod> 

    <cac:Period> 

Segir til um það tímabil sem 
vörulisti er í gildi. 

Gildistími línu í 
vörulista 

<cac:Catalogue> 

  <cac:CatalogueLine> 

    <cac:LineValidityPeriod> 

      <cac:Period> 

Segir til um það tímabil sem 
tilgreind lína í vörulista er í gildi. 

Ábyrgðartími vöru <cac:Catalogue> 

  <cac:CatalogueLine> 

    <cac:WarrantyPeriod> 

      <cac:Period> 

Segir til um gildistíma ábyrgðar 
á vörunni. 

Gildistími breytinga á 
vörulýsingum. 

<cac:CatalogueItemSpecification> 

  <cac:ValidityPeriod> 

    <cac:Period> 

Segir til um það tímabil sem 
breytingar á vörulýsingum eru í 
gildi. 

Gildistími 
verðbreytinga í 
vörulista 

<cac:CataloguePricingUpdate> 

  <cac:ValidityPeriod> 

Segir til um það tímabil sem 
verðbreytingar eru í gildi. 
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vörulista     <cac:Period> 

 

Klasinn Period er síðan fylltur út á eftirfarandi hátt. Dæmið sýnir tímabil sem hefst kl. 09:00 
þann 1. júlí 2006 og lýkur kl. 21:00 þann 20. júlí 2006. Z aftan við dagsetningar og 
tímasetningar þýða að ekki er gefið upp sérstakt tímabelti. 

<cac:Period> 

<cbc:StartDate>2006-07-01Z<StartDate> 
<cbc:StartTime>09:00Z<StartTime> 
<cbc:EndDate>2006-07-20Z<EndDate> 
<cbc:EndTime>21:00Z<EndTime> 

<cac:Period> 

 

Hægt er að sleppa einstaka stökum í tímabili (Period) og gilda þá eftirfarandi reglur. 

- Sé upphafsdagsetningu sleppt skal gera ráð fyrir að útgáfudagur skjals sé upphafsdagur 
tímabilsins. 

- Sé lokadagsetningu sleppt skal gera ráð fyrir að tímabilið sé óendanlegt. 

- Sá upphafstíma sleppt skal gert ráð fyrir að tímabil hefjist við upphaf sólarhrings. 

- Sé lokatíma sleppt skal gert ráð fyrir að tímabili ljúki við lok sólarhrings. 

Ekki skal gefa upphafs eða loka tímasetningu nema að gefa einnig samsvarandi dagsetningu. 

Ekki er í UBL hentug leið til lýsa tímabilum sem endurtaka sig reglulega innan dags. Dæmi: ef 
óskað er eftir afgreiðslu á tímabilinu 1. til 15. júlí en einungis er mögulegt að taka við 
sendingum milli kl. 10:00 og 15:00 hvern dag. Til að lýsa slíkum afhendingartíma þarf því að 
endurtaka klasann fyrir hvern dag. 

5.2 Vöruskil 
Í NESUBL er gerður greinamunur á kreditfærslum þar sem verið er að leiðrétta eða gefa 
afslætti á útgefinn reikning og svo hinsvegar kreditfærslum vegna vöruskila. Verklega er um 
ólíka ferla að ræða þar sem við vöruskil á sér stað vörumeðhöndlun en ekki við leiðréttingu 
reiknings. UBL staðallinn er með sérstakt skeyti CreditNotes fyrir leiðréttingu reikninga. 

Kreditnóta inniheldur klasa fyrir tilvísanir í línur reiknings eða í önnur skjöl. Kreditnóta má 
þannig nota til að gefa kreditfærslu sem er til leiðréttingar á t.d. reikningi eða vegna sérstaks 
samkomulags sem þá er vísað til í kreditnótunni. Kreditnóta inniheldur einnig klasa fyrir 
vöruupplýsingar (Item) og er þannig hægt að nota hana sem sjálfstætt skjal þar sem 
kreditfærðar eru vörur án þess að vísað sé í upphaflegan reiknings. T.d. við vöruskil. 

NES leyfir einnig að nota skjalið Reikningur þannig að settar séu neikvæðar magntölur fyrir 
vörur. Það gefur möguleika á að kreditfæra vöruskil í sama reikning og reikningsfært er fyrir 
aðrar vörur. Notkun reiknings fyrir vöruskil er í meira samræmi við íslenska viðskiptahætti. 

Vöruskil í reikningi eru reikningsfærð á sama hátt á þegar um vörusölu er að ræða nema 
þannig að magntölur eru neikvæðar. Ekki er um að ræða breytu sem segir til hvor um sé að 
ræða kredit, hvorki á línum né í haus. 

Sé þess þörf við vöruskil að vísa í móttökukvittanir skilavöru (sumstaðar nefndar Úthleypur) þá 
er það gert með því að nota klasann “ReceiptlineReference”. Sem dæmi: bílstjóri tekur við 
skilavöru hjá kaupanda. Um er að ræða 5 stykki af vöru 54321 og 3 stykki af vöru 98765. Við 
móttöku skilavörunnar er gerð kvittun (úthleypa) nr. 23. Í reikning er vísað í kvittunina á 
eftirfarandi hátt. 

<cac:Invoice> 
<cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>1</ID> 
<cbc:InvoicedQuantity>-5</InvoicedQuantity> 
<cbc:Item> 
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<cbc:SellersItemIdentification>54321</SellersItemIdentification> 
</Item> 
<cbc:ReceiptLineReference> 

<cbc:LineID>1</LineID 
<cac: DocumentReference> 

<cbc:ID>23</ID> 
</DocumentReference> 

</ReceiptLineReference> 

<cbc:ID>2</ID> 
<cbc:InvoicedQuantity>-3</InvoicedQuantity> 
<cbc:Item> 

<cbc:SellersItemIdentification>98765</SellersItemIdentification> 
</Item> 
<cbc:ReceiptLineReference> 

<cbc:LineID>2</LineID 
<cac: DocumentReference> 

<cbc:ID>23</ID> 
</DocumentReference> 

</ReceiptLineReference> 
</InvoiceLine> 

</Invoice> 

 

Vöruskil teljast ekki hluti af innkaupaferli (Basic procurement eða Simple Procurement) sem 
hefjast á pöntun heldur er um að ræða sérstakt ferli sem meðhöndlað er með stökum 
reikningum, StandAloneInvoice. 

5.3 Afslættir og álögur 
Afslættir og álögur eru fjárhæðir sem annað hvort er bætt er við eða eru dregnar frá í skjölum. 
Fjárhæðirnar geta ýmist verið settar fram sem ákveðnar upphæðir eða sem margfeldi. 

Afslættir og álögur koma fyrir í eftirfarandi skeytum: 

Pöntun Í þeim tilgangi að kaupandi getur gefið seljanda upp hvaða afslætti hann reiknar 
með að fá í verðum eða hvaða álögur hann samþykkir að settar séu á verðið. 

Reikningur Veittir afslættir eða álögur sem reiknast frá einingarverði á línum. 

Kreditnóta Upplýsingar um afslætti og álögur sem eiga við um kredit færða liði. 

Afslættir og álögur eru notaðar í eftirfarandi hlutum skeyta. 

Haus Afslættir og álögur sem eiga við skjalið í heild en tengist ekki einstaka 
vörulínum. Ekki er hægt að setja í haus skjala þau gjöld sem hafa áhrif á 
virðisaukaskatt og því skal setja þau í línur.  

Línur Afslættir og álögur sem eiga við einstaka vörulínu en eru ekki hluti af 
einingarverðinu.  

Þegar gefnir eru afslættir eða álögur á línum þá gildar eftirfarandi atriði. 

Afslættir og álögur skulu reiknast inn í LineExtentionAmount í viðkomandi línu en skal ekki 
reiknast inn í stökin AllowanceTotalAmount og ChargeTotalAmount í klasanum 
LegalMonetaryTotal. 

Lína í heild sinni skal bera sömu virðisaukaskattsprósentu. Í því fellst að ekki er hægt að láta 
einstök gjöld bera mismunandi prósentu. Sé um mismunandi vsk. prósentu að ræða verður að 
setja upphæðina í sér línu. 

Línur/verð Fjárhæðir sem eru til breytingar á einingarverði. 

Afslættir og álögur sem reiknast á einingaverð vöru eru skilgreind í klasanum AllowanceCharge 
undir klasanum Price í línum. Um álögur og afslætti á línum gildir eftirfarandi. 
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Afslættir og álögur á línum hafa þegar verið reiknaðar inn í verðið PriceAmount og eru því 
birtar til upplýsingar. Af þeim sökum skal ekki reikna þessa afslætti og álögur inn í 
LineExtentionAmount. 

Afsláttum og álögum er lýst í klasanum AllowanceCharge og geta komið fyrir bæði í haus og á 
línum skeyta. Athugið að ekki skal notað AllowanceCharge fyrir upplýsingar um virðisaukaskatt 
og aðra skatta heldur skal nota PartyTaxScheme og TaxTotal. Skjá nánar kafla um skatta. 

Klasinn AllowanceCharge er endurtekinn fyrir hvert gjald sem reiknast. Falli afslátturinn/álagið 
í annan virðisaukaskattsflokk en varan sjálf þá eru upplýsingar um skattana settar í klasann 
TaxCategory undir AllowanceCharge klasanum. Nánari lýsing á klasanum TaxCategory er í 
kaflanum um skatta. Við ákvörðun um hvar hvort skal nota skal hafa í huga tengsl við 
útreikning virðisaukaskatts. 

Túlkun Íslenskra skattayfirvalda á afsláttum sem veittur er í haus eru að um sé að ræða 
innborgun á reikning og dregst afslátturinn því ekki frá upphæð til virðisaukaskatts og lækkar 
þar með ekki virðisaukaskattinn. Til að afsláttur dragist frá upphæð til virðisaukaskatts þarf að 
dreifa honum á viðkomandi vörulínur. 

Í NESUBL skeytunum er ekki gefinn kostur á að leggja virðisaukaskatt á aukagjöld sem eru í 
haus reiknings. Notkun klasans fyrir aukagjöld á reikning er því ekki heppileg í 
innanlandsviðskiptum en getur nýst fyrir gjöld sem eru utan skattalögsögu Íslands s.s. 
flutningskostnað þegar um erlendar sölu eru að ræða. 

5.3.1 Stök 

Ensk heiti Notkun 

ID Tilvísun seljanda. 

ChargeIndicator 

Tilgreinir hvort upphæð hafi lagst við eða dregist frá samtölu línu eða 
upphæð reiknings í haus. 

True = upphæð var lögð við. 

False = upphæð var dregin frá. 

AllowanceChargeReasonCode Ástæða afsláttar/gjalds auðkennd með kóta. 

AllowanceChargeReason 
Ástæða afsláttar/gjalds auðkennd með texta ef kóti er ekki til staðar. 

MultiplierFactorNumeric 
Notist eingöngu í tengslum við BaseAmount til að veita ýtarlegri 
upplýsingar. 

Nota skal 3 tugabrot. 

Amount 
Föst upphæð. 

BaseAmount 
Notað til að gefa upp þá upphæð sem margfalda skal með 
MultiplierFactorNumeric. 

AccountingCostCode 
Upplýsingar um reikningslykil hjá kaupanda, gagnkvæmt skilgreindur 
kóti. 

AccountingCost 
Upplýsingar um reikningslykil hjá kaupanda, ef ekki er til staðar kóti. 

5.3.2 Dæmi 
Dæmi 1 

Veittur er 5% afsláttur á heildarreikning sem er að upphæð 10.000 kr. 

<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 
<cbc:AllowanceChargeReason>Reikningsafsláttur</cbc:AllowanceChargeReason> 
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.10</cbc:MultiplierFactorNumeric> 
<cbc:BaseAmount currencyID="ISK">10000.00</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 
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Dæmi 2 

Söluverð vöru skv. vörulista er 200 kr. á einingu. Veittur er 15% afsláttur samkvæmt samningi 
af einingarverði og einingarverð með afslætti því 85 kr. 

<cac:InvoiceLine> 
<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="ISK">170.00</cbc:PriceAmount> 
<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 
<cbc:AllowanceChargeReason>Samningsafsláttur</cbc:AllowanceChargeReason> 
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.15</cbc:MultiplierFactorNumeric> 
<cbc:Amount currencyID="ISK">30.00</cbc:Amount> 
<cbc:BaseAmount currencyID="ISK">200.00</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 
</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

 

Dæmi 3 

Lagt er á vöru að verðmæti 1000 kr., 5% álag vegna hraðafgreiðslu og 150 kr. vegna frágangs. 

<cac:InvoiceLine> 
<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator> 
<cbc:AllowanceChargeReason>Hraðafgreiðsla</cbc:AllowanceChargeReason> 
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.05</cbc:MultiplierFactorNumeric> 
<cbc:Amount currencyID="ISK">50.00</cbc:Amount> 
<cbc:BaseAmount currencyID="ISK">1000.00</cbc:BaseAmount> 

</cac:AllowanceCharge> 
<cac:AllowanceCharge> 

<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator> 
<cbc:AllowanceChargeReason>Frágangur og pökkun</cbc:AllowanceChargeReason> 
<cbc:Amount currencyID="ISK">150.00</cbc:Amount> 

</cac:AllowanceCharge> 
</cac:InvoiceLine> 

5.4 Tilvísanir í skjölum (númer) 
Tilvísanir eru notaðar víða UBL skeytunum ýmist til að tengja saman mismunandi skeyti eða til 
að vísa í upplýsingar eða skjöl sem liggja annarsstaðar s.s. samninga, útboðslýsingar eða 
fylgiskjöl. 

Eftirfarandi tilvísanir eru notaðar í skeytunum 

Pöntun Staðsetning Notkun 
Haus   

Tilvísun í upprunalega 
pöntun eða beiðni. 

<cac:Order> 
  <cac:OriginatorDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference>  
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Pöntun frá kaupanda byggir 
oft á annarri upprunalegri 
pöntun og er þá hægt að 
vísa í hana hér. 

Tilvísun í viðbótarskjöl <cac:Order> 
  <cac:AdditionalDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Notað til að vísa í ýtarlegri 
skjöl með pöntun s.s. 
teikningar. 

Samningur <cac:Order> 
  <cac:Contract> 
    ... sjá kafla 0 

Tilvísun í samning sem á við 
pöntunina í heild. 

Línur   

Tilvísun í verðlista <cac:Order> Tilvísun í þann verðlista sem 
viðkomandi lína í pöntun 
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  <cac:OrderLine> 
    <cac:PriceList> 
      <cbc:ID>Kenni verðlista</ID>   
 

viðkomandi lína í pöntun 
byggir á. 

Tilvísun í skilgreiningar á 
vöru. 

<cac:Order> 
  <cac:OrderLine> 
    <cac:LineItem> 
      <cac: Item> 
    
<cbc:ItemSpecificationDocumentReference> 
          <cac:DocumentReference> 
             ... sjá kafla 5.4.1.3 

Notað til að vísa í ýmis skjöl 
s.s. tæknilýsingar, myndir, 
teikningar o.f.l. til lýsingar á 
vörunni sem verið er að 
panta. 

   

Reikningur   
Haus   

Tilvísun í pöntun <cac:Invoice> 
  <cac:OrderReference > 
      ... sjá kafla 0 

Tilvísun í pöntun. Ef tilvísun 
er gefin í haus þá á hún við 
allar línur. 

Tilvísun í afgreiðsluseðla <cac:Invoice> 
  <cac:DespatchDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Tilvísun í afgreiðsluseðil 
vörunnar sem reikningurinn 
byggir á. 

Tilvísun í upphaflega 
pöntun. 

<cac:Invoice> 
  <cac:OriginatorDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Tilvísun í upphaflega pöntun 
eða beiðni. 

Tilvísun í samning <cac:Invoice> 
  <cac:ContractDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Tilvísun í samning sem 
reikningurinn byggir á. 

Tilvísun í önnur skjöl <cac:Invoice> 
  <cac:AdditionalDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Tilvísun í önnur skjöl.  

Línur   

Tilvísun í pantanalínu <Invoice> 
  <cac:InvoiceLine> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Tilvísun í pantanir og 
einstakar línur innan þeirra. 

Tilvísun í línu 
afhendingarseðils 

<Invoice> 
  <cac:InvoiceLine> 
    <cac:ReceiptLineReference> 
      <cac:LineReference> 
        ... sjá kafla 5.4.1.4 

Tilvísun í afhendingarseðla 
og einstakar línur innan 
þeirra. 

Tilvísun í línu 
móttökukvittunnar 

<Invoice> 
  <cac:InvoiceLine> 
    <cac:ReceiptLineReference> 
      <cac:LineReference> 
        ... sjá kafla 5.4.1.4 

Tilvísun í einstakar línur á 
móttökukvittunum vegna 
vöruskila. Stundum nefndar 
úthleypur. 

   

Kreditnóta   
Haus   

Tilvísun í pöntun <cac:Invoice> 
  <cac:OrderReference > 
      ... sjá kafla 0 

Tilvísun í pöntun sem 
kreditnóta tengist. 

Tilvísun í reikning   

Tilvísun í samning < CreditNote> Tilvísun í samning sem 
kreditnóta byggir á. 
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  <cac:ContractDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

kreditnóta byggir á. 

Tilvísun í önnur skjöl < CreditNote> 
  <cac:AdditionalDocumentReference> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Tilvísun í önnur skjöl sem 
kreditnóta byggir á. 

Línur   

Tilvísun í reikningslínu < CreditNote> 
  <cac:CreditNoteLine> 
    <cac:BillingReference> 
      <cac:InvoiceDocumentReference> 
        <cac:DocumentReference> 
          ... sjá kafla 5.4.1.3 
      <cac:BillingReferenceLine> 
        ... sjá kafla 5.4.1.5 
 

Þegar um er að ræða 
kreditfærslu gagnvart 
einstökum línum reiknings er 
hér vísað í reikning og línu 
hans. 

Tilvísun í línu í öðrum 
skjölum. 

< CreditNote> 
  <cac:CreditNoteLine> 
    <cac:BillingReference> 
      <cac:AdditionalDocumentReference> 
        <cac:DocumentReference> 
          ... sjá kafla 5.4.1.3 
      <cac:BillingReferenceLine> 
        ... sjá kafla 5.4.1.5 

Þegar um er að ræða 
kreditfærslu sem byggir á 
sérstöku samkomulagi eða 
öðru sambærilegu skjali þar 
sem vísa þarf í einstakar 
línur. 

Kerfissvar   
Tilvísun í skjal. <cac:ApplicationResponse> 

  <cac:DocumentResponse> 
    <cac:DocumentReference> 
      ... sjá kafla 5.4.1.3 

Tilvísun í það skjal sem verið 
er að svara. Ekki eru notuð 
viðhengi. 

5.4.1 Lýsing á einstaka klösum 
Eftirfarandi kaflar sýna notkun einstakra klasa ásamt dæmum. 

5.4.1.1 Contract 
Klasinn er notaður til að vísa í samning. 

Stak Íslenskt lýsing 
ID Auðkenni samnings 

ContractTypeCode Tegund samnings, t.d. rammasamningur osfrv. 

ContractType Frjáls lýsing samnings ef annað er ekki til staðar. 

 

Eftirfarandi dæmi sýnir tilvísun í rammasamning nr. 27. 

<cac:Contract> 

<cbc:ID>27</ID> 
<cbc:ContractType>Rammasamningur um innkaup</ContractType> 

<cac:Contract> 

5.4.1.2 OrderReference 

Stak Íslenskt lýsing 
ID Tilvísunarnúmer pöntunar 

 

Gert er ráð fyrir að pöntun sé skjal sem er númerað á einkvæman hátt. Sé pöntun breytt þá er 
það ný pöntun sem fær nýtt pöntunarnúmer.  
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5.4.1.3 Document reference 

Stak Íslenskt lýsing 
ID Tilvísunarnúmer skjals 

DocumentTypeCode Annaðhvort þarf að gefa upp DocumentTypeCode eða 
DocumentType. 

DocumentType Annaðhvort þarf að gefa upp DocumentTypeCode eða 
DocumentType. 

Attachment/ +  

/EmbeddedDocumentBinaryObject 

ExternalReference 

Notað ef external reference er ekki til staðar. 

Attachment.ExternalReference/ +  

/URI URI þeirrar staðsetningar þar sem skjalið er að finna. 

/DocumentHash Notið SHA-1 

/ExpiryDate Lokadagur þegar skjalið er aðgengilegt í tilgreindri 
staðsetningu (URI) 

/ExpiryTime Lokatími þegar skjalið er aðgengilegt í tilgreindri staðsetningu 
(URI) 

 

Eftirfarandi dæmi sýnir tilvísun í skjal nr. 12345 sem er teikning, tegundarkóti 174. Skjalið er 
staðsett á slóðinni www.icepro.is/skjal12345.pdf og þar verður það aðgengilegt til kl. 16:00 
þann 1. desember 2006. 

<cac:DocumentReference> 

<cbc:ID>12345</ID> 
<cbc:DocumentTypeCode>174</DocumentTypeCode> 
<cbc:IssueDate>2006-01-01Z</IssueDate> 
<cac:Attachment> 

<cac:ExternalReference> 

<cbc:URI>http://www.icepro.is/skjal12345.pdf</URI> 
<cbc:ExpiryDate>2006-12-01Z</ExpiryDate> 
<cbc:ExpiryTime>16:00Z</ExpiryTime> 

</ExternalReference> 
</Attachment> 

<cac:DocumentReference> 

5.4.1.4 Line reference 

Tilvísun í einstakar línur í skjölum. 

Stak Íslenskt lýsing 
LineID Tilvísun í línunúmer. 

DocumentReference/ + Sjá kafla 5.4.1.3 um “document reference” 

 

Eftirfarandi dæmi sýnir þar sem vísað er í línu 15 í pöntun nr. 6543. 

<cac:LineReference> 

<cbc:LineID>15</LineID> 
<cac:DocumentReference> 

<cbc:ID>6543</ID> 
<cac:DocumentReference> 

<cac:LineReference> 

5.4.1.5 BillingReferenceLine 

Svæðið er fyrst og fremst notað í kreditnótu til að vísa í línu þess skjals sem Kredit færslan 
byggir á og til að veita upplýsingar um upphæð kreditfærslunnar. 
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Stak Íslenskt lýsing 

LineID Tilvísun í línunúmer. 

DocumentReference/ + Sjá kafla 5.4.1.3 um document reference 

 

Dæmi þar sem gefið er kredit á línu 7 að upphæð ISK 3750.00 

<cac:BillingReferenceLine> 

<cbc:ID>7</ID> 
<cac:Amount CurrencyID “ISK”>3750.00</Amount> 

</BillingReferenceLine> 

5.4.2 Tilvísun í upprunalega beiðni/pöntun 
Í sumum tilfellum byggir pöntun frá kaupanda á annarri pöntun eða beiðni sem raunverulegur 
notandi sem jafnframt er viðtakandi gerði. Þessi upprunaaðili pöntunar getur ýmist verið deild 
innan fyrirtækis kaupanda (t.d. ef kaupandi er innkaupadeildin) eða viðskiptamaður kaupanda. 
Í slíkum tilfellum er algengt að kaupandi biður seljanda um að afhenda vöruna beint. Til að 
upprunaaðilinn, sem er viðtakandi, geti þekkt hvaða beiðni/pöntun er verið að afhenda þá þarf 
beiðnanúmerið að koma fram. Slíkt tilvísunarnúmer sendir kaupandi með pöntuninni í 
klasanum “OriginatorDocumentReference”. Kaupandi gefur pöntuninni jafnframt 
pöntunarnúmer. Samskipti milli kaupanda og seljanda byggja þá á tilvísun í pöntunarnúmerið 
en við afhendingu til notanda þarf seljandi að láta upprunalega beiðnanúmerið koma fram. 

Notandi og 
viðtakandi

KaupandiSeljandi

2. Pöntun (Pöntunarnúmer, Beiðnanúmer)

3. SvarPöntunnar (Pöntunarnúmer)

1. Beiðni um
 innkaup (beiðnanúm

er)
4 A

fh
endin

g (B
eið

nanúm
er)

5. Reikningur (Pöntunarnúmer)

 

5.4.3 Einkvæm skeytanúmer (UUID) 
Hvert skeyti inniheldur í haus svæðið UUID (Universally Unique Identifier) sem er algilt 
einkvæmt númer. Í því fellst að hvert númerið getur ekki endurtekið sig í skeytum hjá sama 
aðila né heldur á milli fyrirtækja eða milli landa. Til að mynda slíkt númer án þess að þurfa að 
byggja á miðlæga skráningu númera er lagt til að notaður sé sérstök stærðfræðileg formúla. 
Ýtarlegar upplýsingar um hana ásamt lýsingu á því hvernig hana á að nota er að finna í kafla 4 
í skjali sem liggur á þessari vefslóð: 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt 

Formleg skilgreining á UUID númerinu er eftirfarandi: 

The formal definition of the UUID string representation is provided by the 
following ABNF [7]: 
 
      UUID                   = time-low "-" time-mid "-" 
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                               time-high-and-version "-" 
                               clock-seq-and-reserved 
                               clock-seq-low "-" node 
      time-low               = 4hexOctet 
      time-mid               = 2hexOctet 
      time-high-and-version  = 2hexOctet 
      clock-seq-and-reserved = hexOctet 
      clock-seq-low          = hexOctet 
      node                   = 6hexOctet 
      hexOctet               = hexDigit hexDigit 
      hexDigit = 
            "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9" / 
            "a" / "b" / "c" / "d" / "e" / "f" / 
            "A" / "B" / "C" / "D" / "E" / "F" 
 
   The following is an example of the string representation of a UUID as 
   a URN: 
 
   urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6 

 

UUID er myndað í viðskiptakerfi sendanda um leið og skeytið er myndað og skal mynda nýtt 
númer í skeytinu í hvert sinn sem skeytið er myndað, þ.e. fyrir hvert tilvik skjals hvort sem 
verið er að endurgera skjal sem frumrit eða sem afrit. Notagildi algilds einkvæms númer er 
meðal annars eftirfarandi.   

- Mögulegt er að þekkja einstök tilvik skjals. 

- Mögulegt er að vísa í nákvæmt tilvik skjals. 

5.4.3.1 Endursending og móttaka skjala 

Endursending skjala getur átt sér stað á eftirfarandi orsökum. 

1. Sendandi skjalsins myndar annað eintak af skjalinu án breytinga. 

o ID númer skjals helst það sama en viðskiptakerfið myndar nýtt UUID 

2. Sendandi skjalsins gerir nýtt, leiðrétt, skjal og sendir aftur. 

o Viðskiptakerfið myndar bæði nýtt ID og nýtt UUID 

3. Sendandi skjals sendir skjalið aftur merkt sem afrit. 

o ID númer skjals er óbreytt, CopyIndicator = true, nýtt UUID er myndað. 

4. Skjalið afritast í flutningslagi þ.e. til verða tvö eða fleiri eintök af sama tilviki skjals. 

o Allar upplýsingar skjals og þar með UUID eru óbreytt. 

Móttakandi skjals getur því áttað sig á með samspili þessara þriggja staka, ID, UUID og 
CopyIndicator, hvaða ástæða liggur að baki því ef “sama” skjal kemur oftar einu sinni inn í 
rafrænt pósthús hans. 

Við forritun í viðskiptakerfum er mælt með eftirfarandi reglum: 

1. Í viðskiptakerfum sendana á ekki að vera mögulegt að gera neinar breytingar á 
innihaldi skjala sem hafa verið send án þess að gefa skjalinu nýtt ID, m.ö.o. skjal eins 
og reikningur eða pöntun sem er breytt eftir að það hefur verið sent telst vera nýtt skjal 
og þarf sendandi því að fella niður fyrra skjal annað hvort með rafrænu skeyti eða 
handvirkt. 

2. Í viðskiptakerfi móttakanda á ekki að lesa inn aftur skjal sem er með sama ID. 

5.5 Notkun vörunúmera 
NESUBL gefur möguleika á að lýsa vöru eða þjónustu ýmist með eða án notkunar vörunúmera. 
Ef ekki eru notuð vörunúmer þá er notuð ýtarleg vörulýsing. 
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UBLNES skeytin gefa kost á þremur tegundum vörunúmera. 

- Vörunúmer seljanda 

- Staðlað vörunúmer, t.d. EAN/GS1 vörunúmer 

- Vörunúmer kaupanda. 

Vörunúmer eru notuð í einstökum skeytum á eftirfarandi hátt. 

• Pöntun 

• Reikningur 

• Vörulisti 

Eftirfarandi eru dæmi um framsetningu vörunúmera. 

Vörunúmer kaupanda 

<cac:BuyersItemIdentification> 

<cbc:ID>6578489</cbc:ID> 
</cac:BuyersItemIdentification> 

 

Vörunúmer seljanda 

<cac:SellersItemIdentification> 

<cbc:ID>17589683</cbc:ID> 
</cac:SellersItemIdentification> 

 

Staðlað vörunúmer, t.d. EAN/GS1 vörunúmer 

Í þessu tilfelli er gefið upp hvaða vörunúmerastöðlun er verið að nota með því að bæta 
schemaID inn í ID tagið. 

<cac:StandardItemIdentification> 

<cbc:ID schemaID “GS1”>17589683</cbc:ID> 
</cac:StandardItemIdentification> 

5.6 Verð og magn 
Upplýsingar um verð á vörueiningum eru notaðar í tveimur skeytahlutum. 

- Reikningslínur (InvoiceLines) 

- Pantanalínur (OrderLines) 

Í pantanalínum innifela verðupplýsingar eftirfarandi klasa: 

- Quantity (Magn) 

- LineExtentionAmount (Upphæð á línu) 

- Delivery (Afgreiðsla) 

- Price (PriceAmount, BaseQuantity) 

- Item (PackQuantity, PackSizeNumeric) 

Í reikningslínum innifela verðupplýsingar eftirfarandi klasa: 

- InvoicedQuantity (Reikningsfært magn) 

- LineExtentionAmount (Upphæð á línu) 

- Delivery (Afgreiðsla) 

- Price (PriceAmount, BaseQuantity, OrderableUnitFactorRate) 

- Item (PackQuantity, PackSizeNumeric) 
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5.6.1 Skýring helstu svæða og breyta 

Stak Íslenskt lýsing 
InvoicedQuantity Reikningsfært magn 

OrderedQuantity Pantað magn 

Quantity@UnitCode Magneining sem eigindi á stakinu Quantity. Einingin skal vera 
gildur UOM kóti. 

PackQuantity Ytri pakkning sem varan er í og inniheldur þann einingafjölda 
sem lýst er í PackSizeNumeric. 

Ef ytri umbúðir er kassi með 12 stykkjum þá er PackQuantity 
1 og einingin kassi gefin sem eigindi í taginu. 

PackQuantity@UnitCode Magneining Ytri pakkningar er skilgreind sem eiginindi á 
stakinu PackQuantity. Einingin skal vera gildur UOM kóti.  

PackSizeNumeric Segir til um fjölda eininga í ytri pakkningu (kassa) 

PriceAmount Verð á hverja grunneiningu vörunnar 

PriceAmount@currencyID Myntkóti sem verðið er í t.d ISK, EUR osfrv.. 

BaseQuantity Grunnmagn. Það magn sem verðið, PriceAmount, miðast við. 

BaseQuantity@UnitCode Magneining á BaseQuantity gefin sem eigindi í taginu. Einingin 
skal vera gildur UOM kóti. 

OrderableUnitFactorRate Umbreytistuðull milli pantaðrar einingar og sölueiningar. T.d. 
ef pantað var í stykkjum en verðlagt skv. þyngd.  

5.6.2 Lýsing 
Eftirfarandi er nánari lýsing á samhenginu milli verðs og magn klasa. 

5.6.2.1 Upphæð á línu 

LineExtentionAmount = PriceAmount / BaseQuantity * InvoicedQuantity (eða OrderedQuantity) 
+ Afslættir og gjöld á línum og skattar. Í eftirfarandi dæmum er ekki gert ráð fyrir afsláttum og 
gjöldum og sköttum en þeim er nánar lýst í kaflanum um Samtölur. 

Dæmi ef verðið er gefið sem 1250.00 kr. á hvert kíló og reikningsfært magn er 12 kíló þá er 
BaseQuantity = 1 og útreikningurinn verður: 

PriceAmount “1250.00”/BaseQuantity “1.00”*InvoicedQuantity “12.00” = 15000.00. 

Ef verðið er hinsvegar gefið sem 12500.00 á hver 10 kíló þá er BaseQuantity = 10 og 
útreikningur verður: 

PriceAmount “12500.00”/BaseQuantity “10.00”*InvoicedQuantity “12.00” = 15000.00. 

Ef verðið væri hinsvegar gefið sem 562.50 kr. á pundið (450gr) þá er BaseQuantity = 0.450 og 
útreikningur verður: 

PriceAmount “562.50”/BaseQuantity “0.45”*InvoicedQuantity “12.00” = 15000.00. 

Sé gjaldmiðill á “LineExtentionAmount” og “PriceAmount” ekki sá sami þarf að umreikna 
upphæðir skv. gengisupplýsingum sem gefnar eru upp í klasanum “PricingExchangeRate”. Þeim 
umreikningi er lýst í kaflanum Gjaldmiðlar og gengi. 

Ekki skal nota einingu “UnitCode” á BaseQuantity heldur skal hún alltaf teljast sú sama og 
InvoicedQuantity. Samanber dæmið hér að ofan þar sem verð miðast við pund. Þar er 
BaseQuantity ekki gefið sem 1 pund heldur sem 0.450 kíló sem er sú eining sem er á 
InvoicedQuantity í þessu dæmi. 

5.6.2.2 Reikningsfærð eining er önnur en pöntuð eining. 

Ef kaupandi hefur pantað vöru í öðrum einingum en þeim sem varan er verðlög í þá er 
sambandið á milli pöntunareiningar og sölueiningar gefið upp í stakinu 
“OrderableUnitFactorRate”. Pöntunareiningin sjálf er ekki gefin upp í reikningsskeytinu heldur 
kemur hún fram í þeirri pöntun sem vísað er til í “OrderReference”. 
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Sem dæmi ef kaupandi pantar 10 lambalæri. Seljandi afgreiðir 10 læri. Þyngd þeirra er misjöfn 
en samanlögð 35 kíló. Meðalþyngd hvers læris er því hlutfallið á milli pantaðs fjölda og 
reikningsfærðra kílóa. Þessar upplýsingar eru birtar á eftirfarandi hátt í reikningum. 

“InvoicedQuantity” = 35,0 
eining á “InvoicedQuantity” = “KGS”  
“OrderableUnitFactorRate” = 3.5 

Annað dæmi er ef kaupandi pantar 5 kassa af gosflöskum. Kassinn inniheldur 24 flöskur. 
Seljandinn verðleggur hinsvegar pr. flösku eða 120 flöskur.  

“InvoicedQuantity” = 120,0 
magneining á “InvoicedQuantity” = “C62”  
“OrderableUnitFactorRate” = 24 

5.6.2.3 Pakkningastærðir 

Upplýsingar um pakkningastærðir eru í Item klasanum þar sem vörunni er lýst en það verður 
að skoðast í samhengi við magnupplýsingar á línunni. 

Dæmi ef reikningsfærð eru 300 stykki af vöru sem pakkað er í 25 kassa, 12 stykki í hvern. 
Reikningsfært magn “InvoicedQuantity” er því 300 og einingin “UnitCode” er stykki “C62”.  
Þessar upplýsingar eru birtar á eftirfarandi hátt. 

“InvoicedQuantity” = 300  
eining á “InvoicedQuantity” = “C62” 
“PackQuantity” = 25 
eining á “PackQuantity” = “BOX” 
PackSizeNumeric = 12 (sem þýðir að það eru 12 C62 í hverju BOX) 

Annað dæmi er ef afgreiddar eru 1000 metrar af kapli sem er á 250 metra rúllum. Þessar 
upplýsingar eru birtar á eftirfarandi hátt. 

“InvoicedQuantity” = 1000  
eining á “InvoicedQuantity” = “MTR” 
“PackQuantity” = 4 
eining á “PackQuantity” = “RO” 
PackSizeNumeric = 250 (sem þýðir að það eru 250 MTR í hverju ROL) 

5.7 Aðilar (Party) 
Þau fyrirtæki eða einstaklingar sem gegna mismunandi hlutverkum í skjölum eru einu nafni 
nefndir “Aðilar”. Upplýsingar um þá aðila sem gegna hlutverkum í tilteknum ferli eru veittar í 
skeytahlutanum “Party”. 

Aðili Fyrirtæki eða einstaklingur sem hefur ákveðin rétt eða skuldbindingu gagnvart 
skjalinu. Dæmi um aðila eru Kaupandi, Seljandi, Greiðandi, Viðtakandi o.f.l.. Sama 
fyrirtæki eða einstaklingur getur verið fleiri en einn aðili. Sem dæmi er algengt að 
Kaupandi og Greiðandi sá sami. 

Hlutverk Eftir stöðu viðskiptanna getur hlutverk aðila breyst. Sem dæmi getur 
upphafshlutverk seljanda verið “sendandi” vöru en síðar í viðskiptaferlinu verður 
hlutverk hans “kröfuhafi”. 

Aðilar koma fyrir í eftirfarandi skeytum.  

UBL-Order-2 

UBL-OrderResponseSimple-2 

UBL-Invoice-2 

UBL-CreditNote-2 

en má nota í öðrum UBL skeytum á samsvarandi máta. 
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5.7.1 Auðkenni aðila 
Nauðsynlegt er að auðkenna hvern aðila á einkvæman máta sem er skiljanlegur af öllum 
aðilum viðskiptanna.  Algengast er hér á landi að nota til þess kennitölur útgefnar af Hagstofu 
íslands en í rafrænum viðskiptum er mælt með því að nota staðlaða kennitölu GLN (EAN 
kennitala).Almennt er gert ráð fyrir að aðilar séu auðkenndir á einn eða fleiri af eftirfarandi 
mátum. 

- Viðskiptamannanúmer, skv. viðskiptamannaskrá kaupanda eða seljanda. 

SupplierAssignedAccountID 

- Opinbert skráningarnúmer. Í íslensku tilfelli er þetta kennitalan Hagstofunnar. 

PartyLegalEntity. CompanyID 

- Alþjóðlegt skráningarnúmer. GLN útgefið af GS1 (EAN) 

EndPointID 

Á íslandi er algengt að fyrirtæki noti kennitölur fyrirtækja sem viðskiptamannanúmer. Hvað 
viðkemur NESUBL 2.0 skeytin er hér gerður greinarmunur á þessu tvennu og gefin upp aðskilin 
svæði. Kennitala sem opinbert skráningarnúmer er skattalegt skráningarnúmer aðilans og skv. 
lögum skal það birt á skjölum s.s. reikningi. Ef viðskiptamannanúmerið er það sama og 
kennitalan þá er það endurtekið í viðeigandi reit. Þessi nálgun gefur notendum skeytanna 
möguleika á að nota eigin viðskiptamannanúmer önnur en kennitölu. 

5.7.2 + Notkun aðila 
Í rafrænu innkaupaferli skilgreinist ”aðili” sem einstaklingur, fyrirtæki eða stofnun sem hefur 
eitt eða fleiri skilgreind hlutverk í viðskiptaferlinum”. 

Grundvallaraðilar í viðskiptaferli eru seljanda og kaupanda og geta þeir tekið á sig nokkur 
mismunandi hlutverk eftir því hvar í ferlinum þeir koma að. Eftirfarandi tafla sýnir verksvið og 
hlutverk í sambandi við verðlista, vöruafgreiðslu og flutning. 

Aðili Hlutver
k 

Lýsing Dæmi UBL Aðili Sendir Móttekur 

Kaupan
di 

Uppruni Sá aðili sem er með 
hina upprunalegu 
þörf og ræsir þar 
með 
innkaupaferilinn. 
Ferillinn hefst með 
tilboðsgerð sem 
meðal annars felst í 
fyrirspurn sem vísað 
getur verið til síðar í 
ferlinum.  

Ef starfsmaður 
þarfnast tölvu þá 
er getur 
fyrirtækið þar 
sem hann vinnur 
verið 
viðskiptamaður 
en 
starfsmaðurinn 
er upphafsaðili.  
 

OriginatorCustome
r-Party 
IS: Pantandi 

Beiðni um 
tilboð. 

Tilboð 

Kaupan
di 

Viðskipt
amaður 

Sá aðili sem kaupir 
inn vöruna fyrir 
hönd 
upphafsaðilans. 
Kemur fyrir í 
OrderResponse, 
OrderResponseSimpl
e, DespathAdvice, 
Invoice, CreditNote. 
 

Innkaupadeild 
fyrirtækis. 

BuyerCustomerPar
ty 
IS: Kaupandi 

Order, 
OrderChang
e, 
OrderCancel
lation 

OrderResp
onse, 
OrderResp
onseSimpl
e 

Kaupan
di 

Skuldari Sá aðili sem er 
ábyrgur fyrir 
greiðslu vegna 
kaupanna. 
Hann þarf að koma 
fram í pöntun Order 
og kemur einnig fyrir 
í OrderResponse 
samt 
OrderResponseSimpl

Fjárhagsdeild 
fyrirtækisins eða 
t.d. 
höfuðstöðvar. 
 

AccountingCustom
erParty 
IS: Skuldari 

DebitNote, 
Remittance
Advise 
SelfBilledIn
voice, 
SelfbillingCr
editNote, 
Remittance
Advise 

Invoice, 
CreditNote
, 
Statement 
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OrderResponseSimpl
e.  

Seljandi Sendand
i 

Sá aðili sem sér um 
að afgreiða það sem 
pantað er og er 
ábyrgur fyrir réttri 
afgreiðslu. 

Vöruhús 
seljanda. 

SellerSupplierParty 
IS: Seljandi 

Catalogue, 
Quotation, 
OrderRespo
nse, 
OrderRespo
nseSimple 

Order, 
OrderCha
nge, 
OrderCanc
ellation 

Seljandi Lán-
veitandi 

Sá aðili sem á 
lagalegan kröfu um 
greiðslu og er 
ábyrgur fyrir útgáfu 
reiknings. 
 

Oftast er þetta 
bókhaldsdeild 
seljanda en getur 
verið þriðji aðili 
t.d í tilfelli 
faktoring. 

AccountingSupplier
Party 
IS: Lánadrottinn 

Invoice, 
CreditNote, 
Statement 

DebitNote, 
Remittanc
eAdvise 
SelfBilledI
nvoice, 
Selfbilling
CreditNote
, 
Remittanc
eAdvise 

Móttaka
ndi 
greiðslu 

Móttaka 
greiðslu 

Sá aðili sem 
móttekur greiðslu. 
Hann skal koma 
fram í reikning ef 
hann er annar en 
lánveitandi  
 

Seljandi getur 
selt kröfuna til 
þriðja aðila, 
faktoring. 

PayeeParty: 
IS: Móttakandi 
greiðslu 

  

Flutning
saðili 

Flytjandi   FreightForwarderP
arty 
IS: Flutningsaðili 

  

 

Kaupandi og seljandi eru nefndir í UBL á eftirfarandi almennan máta: 

CustomerParty 

SupplierParty 

Eftir þörfum geta þessir aðilar vísað til tengdra hlutverka og verksviðs í ferlinum: 

Upphafsaðili, Kaupandi og Skuldari (CustomerParty) ásamt sendanda og lánadrottni 
(SupplierParty)  

Í mörgum tilfellum eru einungis tveir raunverulegir aðilar í rafrænu innkaupaferli. Í þeim 
tilfellum er sami aðilinn tilgreindur sem t.d. BuyerCustomerParty og AccountingCustomerParty. 
Það geta verið tilfelli þar sem aðili sendir pöntun sem BuyerCustomerParty í kjölfarið móttekur 
reikning sem AccountingCustomerParty. 

Í öðrum tilfellum geta verið fleiri aðilar sem taka þátt í ferlinum og eru þeir þá skráðir í 
viðeigandi klasa í samræmi við hlutverk. 

Ennfremur geta tekið þátt í ferlinum aukaaðilar sem taka sérstök hlutverk í ferlinum s.s. 
PayeeParty, móttakandi greiðslu. PayeeParty getur átt hlutverki að gegna þegar reikningar eru 
seldir (factoring), þar sem þriðji aðili yfirtekur kröfuna eða að þriðji aðili eigi að móttaka 
greiðsluna af öðrum ástæðum. 

Annað dæmi er þar sem utanaðkomandi aðili er sendandi, t.d. Vörugeymsluþjónusta eða að 
slík þjónusta móttekur sendinguna. Ef DeliveryParty er notaður þýðir það að sá aðili yfirtekur 
lagalega ábyrgð á afhendingu vörunnar. Svo framarlega sem kaupandi óskar að gefa upp 
móttökuheimilisfang þá er nóg að nota klasann “Delivery” án þess að skilgreina DeliveryParty. 

Hlutverk sendanda og móttakanda eru alltaf mikilvæg. 

Aðrir aðilar eru tilgreindir í skeytum eftir þörfum hvort sem um er að ræða lagalegt hlutverk 
eða verklagslegt. Þegar um er að ræða aðila sem hafa lagalega ábyrgð gagnvart skjalinu skal 
kennitala alltaf koma fram. Það að tilgreina aðila í ákveðið hlutverk í skeyti felur í sér að hann 
fær þá ábyrgð sem í hlutverkinu fellst. 
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5.7.3 Stök í Party klasanum 
Klasinn Party tilgreinir aðila í tilteknum ferli og veitir ýmsar upplýsingar um hann s.s. nafn, 
heimili, tengiliði o.f.l. upplýsingar. 

Nánari lýsingar á einstaka stökum: 

 

Stak/klasi lýsing 
Endpoint Þetta stak er notað til að gefa upp auðkenni sendanda og móttakanda rafrænna 

skjala. 

Nota skal GLN númer (EAN kennitölu) eða annað rafrænt kenni. Nota má Íslenska 
kennitölu er ekki er þörf á að stýra á ákveðna starfsstöð innan fyrirtækis. 

Kennið skal gefa upp fyrir sendanda og móttakanda skjals og einnig fyrir aðila í 
skeytinu sem munu móttaka rafræn skjöl sem af því leiða síðar í 
viðskiptaferlinum. 

PartyIdentification Auðkenni aðila s.s viðskiptamannanúmer.  

PartyName Nafn aðila. Nafnið er krafa ef PartyIdentification er ekki útfyllt. Nafnið skal vera 
samsvarandi opinberu nafni aðila. 

Þegar um erlenda aðila er að ræða skal nota opinbert skráð nafn þeirra. 

Hægt er að gefa nafn oftar en einu sinni á mismunandi tungumálum. 

PartyLegalEntity Kennitala aðila 

Contact Tengiliðir hjá aðila  

Person Notast til að veita upplýsingar um einstaklinga hjá aðila. 

5.7.4 Aðilar í tilgreindum UBL- skjölum 

5.7.4.1 Reikningur (Invoice) 

Hlutverk Party klasi  Íslenskt nafn Sendir/Móttekur 
AccountingSupplierParty Supplier Party Kröfuhafi Sendir 

AccountingCustomerParty Customer Party Greiðandi Móttekur 

PayeeParty Party Móttakandi greiðslu  

BuyerCustomerParty Customer Party Kaupandi  

SellerSupplierParty Supplier Party Seljandi  

5.7.4.2 Kredit reikningur (CreditNote) 

Hlutverk Party klasi  Íslenskt nafn Sendir/Móttekur 
AccountingSupplierParty Supplier Party Kröfuhafi Sendir 

AccountingCustomerParty Customer Party Greiðandi Móttekur 

PayeeParty Party Móttakandi greiðslu  

5.7.4.3 Pöntun (Order) 

Hlutverk Party klasi  Íslenskt nafn Sendir/Móttekur 
BuyerCustomerParty Customer Party Kaupandi Sendir 

SellerSupplierParty Supplier Party Seljandi Móttekur 

OriginatorCustomerParty Customer Party Upphafsaðili  

FreightForwarderParty Party Flutningsaðili  

AccountingCustomerParty Customer Party Greiðandi  

5.7.4.4 Einfalt svar við pöntun (OrderResponseSimple) 

Hlutverk Party klasi  Íslenskt nafn Sendir/Móttekur 
SellerSupplierParty Supplier Party Seljandi Sendir 
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BuyerCustomerParty Customer Party Kaupandi Móttekur 

OriginatorCustomerParty Customer Party Upphafsaðili  

5.7.5 Dæmi 
Dæmi um hefðbundna uppsetningu á seljanda í reikning. Nafn fyrirtækisins er Fyrirtækið ehf. 
og hefur það GLN (EAN) kennitöluna 1234567890123, íslenska kennitölu 7701011230 og vsk. 
númer 123456. 

<cac:AccountingSupplierParty> 

<cbc:EndPointID shemaID=“GLN” >1234567890123</cbc:EndPointID> 
<cac:Party> 

<cac:PartyName> 

<cbc:Name>Fyrirtækið ehf</cbc:Name> 
</cac:PartyName> 
<cac:PostalAddress> 

<cbc:StreetName>Aðalgata</cbc:StreetName> 
<cbc:BuildingName>Bakhús</cbc:BuildingName> 
<cbc:BuildingNumber>1A</cbc:BuildingNumber> 
<cbc:CityName>Reykjavík</cbc:CityName> 
<cbc:PostalZone>101</cbc:PostalZone> 
<cac:Country> 

<cbc:IdentificationCode>IS</cbc:IdentificationCode> 
</cac:Country> 

</cac:PostalAddress> 
<cac:PartyTaxScheme> 

<cac:CompanyID>123456</cac:CompanyID> 
<cac:TaxScheme> 

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode> 
</cac:TaxScheme> 

</cac:PartyTaxScheme> 
<cac:PartyLegalEntity> 

<cac:CompanyID schemaID=”IS:KT” >7701011230</cac:CompanyID> 
</cac: PartyLegalEntity > 
<cac:Contact> 

<cbc:Name>Jón Tröll</cbc:Name> 
<cbc:Telephone>1234567</cbc:Telephone> 
<cbc:ElectronicMail>jon@fjollum.is</cbc:ElectronicMail> 

</cac:Contact> 
</cac:Party> 

</cac:AccountingSupplierParty> 

5.8 Greiðslumáti 
Sá hluti skeytisins sem flytur upplýsingar um það á hvaða máta greiðandi upphæðar getur 
greitt hana og hvaða skilmálar gilda varðandi greiðslur.  

Dæmi um mismunandi greiðslumáta eru, innlegg á bankareikning, greiðsluseðill, greiðslukort, 
lausafé, ávísun. 

Eftirfarandi eru almennar leiðbeiningar um notkun skeytahlutans Greiðslumáti (PaymentMeans) 
að því marki sem þeir eru frábrugðnir UBL Common guidlines. 

Ef ekki er tilgreindur greiðslumáti í skeytinu þá gildir það almenna samkomulag sem er á milli 
útgefanda reiknings og greiðanda eða almennir viðskiptahættir. 

Mögulegt er að tilgreina fleiri en einn greiðslumáta í skeyti og má tengja þá við 
greiðsluskilmála þannig að greiðsluskilmálar eru háðir því að ákveðinn greiðslumáti sé notaður.  

Eftirfarandi tafla telur upp þau svæði sem notuð eru til að lýsa greiðslumáta með ensku nafni 
þeirra, íslensku og fjöldatölu. 

UBL heiti Lýsing 
PaymentMeansID Kenni greiðslumáta 
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PaymentMeansCode Kóti greiðslumáta 

PaymentDueDate Gjalddagi 

PaymentChannelCode Greiðsluleið, form reikningsnúmers 

InstructionID Greiðsluleiðbeiningar 

InstructionNote Greiðsluskýringar 

PayeeFinancialAccount Upplýsingar um reikning viðtakanda. 

PayeeFinancialAccount. ID Reikningsnúmer 

PayeeFinancialAccount. AccountTypeCode Reikningstegund, höfuðbók 

PayeeFinancialAccount. AccountTypeCode  

PayeeFinancialAccount. PaymentNote Greiðslulýsing 

PayeeFinancialAccount. FiBranch. ID Útibúsnúmer 

PayeeFinancialAccount. FiBranch. 
FinancialInstitution. ID 

Bankakenni (SWIFT/BIC) 

 

ID Númer greiðslumáta er notað til að aðgreina mismunandi greiðslumáta í skeytum 
þegar fleiri en einn er leyfður. Númerið er mikilvægt því það er jafnframt notað 
sem tilvísun í greiðsluskilmálum (PaymentTerms). Lagt er til að nota hlaupandi 
númer 1, 2, 3 ... 

PaymentMeansCode 

 Kóti greiðslumáta tilgreinir hvaða greiðslumáta útgefandi reiknings óskar eftir að 
sé notaður til greiðslu hans. Dæmi greiðslumáta er millfærsla eða peningar. 

DueDate Gjalddagi m.v. tiltekinn greiðslumáta. 

PaymentChannelCode 

 Auðkenni fyrir þá greiðslu leið sem nota á til að koma greiðslunni til skila. Sem 
dæmi þá getur innlegg á bankareikning ýmist farið í gegnum rafræna 
greiðslumiðlun s.s. Reikningsstofu bankanna eða SWIFT eða á annan máta. 
Greiðsluleiðin getur haft áhrif á hvaða upplýsingar um reikning þurfa að vera til 
staða og á hvaða formi. Þessi kóti er því notaður til að staðfesta (validate) 
reikningsupplýsingar og form þeirra. 

InstructionID 

 Notað til að setja inn tilvísunarnúmer seljanda (viðtakanda greiðslu) og er ætlast 
til að greiðandi láti þetta númer fylgja greiðslunni til að auðvelda afstemmingu 
hjá viðtakanda greiðslu. 

InstructionNote 

 Lýsing á greiðslumáta í frjálsum texta. 

AccountID 

 Númer þess reiknings sem greiðsla á að fara inn á.  

 Þegar um er að ræða innlendar greiðslur þá er þetta  hefðbundið reikningsnúmar 
án útibús og höfuðbókar en þegar um er að ræða millilandagreiðslur þá skal gefa 
upp fullt IBAN númer reiknings. Formið ræðst af PaymentChannelCode 

PayeeFinancialAccount. AccountTypeCode 

 Upplýsingar um höfuðbók reiknings. 

PayeeFinancialAccount. CurrencyCode 

 Upplýsingar um þann gjaldmiðil sem reikningurinn er í. 

PayerFinancialAccount. PaymentNote 

 Frjáls texti um reikning viðtakanda greiðslu.  



Icepro, samstarf um rafræn viðskipti  Handbók rafrænna innkaupa, UBL 
 

___________________________________________________________________________ 
 Bls. 122 VS04 

CurrencyCode 

 Kóti þeirrar myntar sem reikningurinn er í. Ef gefinn er upp reikningur í annarri 
mynt en þeirri sem reikningurinn er gefinn út í þá þarf einnig að gefa upplýsingar 
í PaymentExchangeRates kaflanum um hvaða gengi skal nota til að umreikna 
milli mynta. 

PayeeFinancialAccount / FIBranch / ID 

 Auðkenni bankaútibús. Í innlendum viðskiptum er um að ræða 4 stafa auðkenni 
útibús en almennt er þessu svæði sleppt í milliríkjaviðskiptum nema þegar þörf 
er á að vísa í innlend útibúanúmer. Dæmi um slíkt er þegar sendar eru SWIFT 
greiðslur til Bandaríkjanna en þar er beðið um svokölluð FedWire númer og eru 
þau þá gefin upp í þessu svæði. 

PayeeFinancialAccount / FIBranch / FinancialInstitution / ID 

 Auðkenni fjármálastofnunarinnar þar sem reikningurinn er. Mælt er með að nota 
Bank Identification Code (BIC). Nauðsynlegt er að gefa upp þetta auðkenni þegar 
gefnar eru upp upplýsingar fyrir greiðslur í gegnum SWIFT kerfið. 

5.8.1 Dæmi mismunandi greiðslumáta 
Eftirfarandi er sýnt hvernig samband er á milli mismunandi greiðslumáta og notkunar svæða í 
Payment Means klasanum. 

5.8.1.1 Innlegg á bankareikning 

Eftirfarandi upplýsingar eiga að koma fram í skeytinu. 

UBL heiti Gildi staka 
PaymentMeansCode 31 

PaymentDueDate DD-MM-YYYY 

InstructionID Hámark 7 stafir 

InstructionNote -- 

PayerFinancialAccount / ID 6 stafa reikningsnúmer 

PayerFinancialAccount / AccountTypeCode Höfuðbók 

PayerFinancialAccount / PaymentNote -- 

PayerFinancialAccount / FiBranch / ID 4 stafa bankanúmer 

PayerFinancialAccount / FiBranch / 
FinancialInstitution  /ID 

-- 

 

Dæmi: Gjalddagi reiknings er 1. janúar 2007 og skal leggja upphæðina inn á tékkareikning nr. 
123456 í seðlabankanum útibú 001. Seljandi vill að greiðandi setji númerið A12345 sem 
tilvísun. Reikningsnúmer er gefið up skv. íslenskri venju þ.e. reikningsnúmer, höfuðbók og 
útibú. 

<cac:PaymentMeans> 

<cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode> 
<cbc:PaymentDueDate>2007-01-01Z</cbc:PaymentDueDate> 
<cbc:PaymentChannelCode>IS:BANK</cbc:PaymentChannelCode> 
<cbc:InstructionID>A12345</cbc:PaymentID> 
<cac:PayeeFinancialAccount> 

<cbc:ID>123456</cbc:ID> 
<cbc:AccountTypeCode>IS:26</cbc:AccountTypeCode> 
<cbc:CurrencyCode>ISK</cbc:CurrencyCode> 
<cac:FinancialInstitutionBranch> 

<cbc:ID>001</cbc:ID> 
</cac:FinancialInstitutionBranch> 

</cac:PayeeFinancialAccount> 
</cac:PaymentMeans> 
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5.8.1.2 Innlegg á bankareikning IBAN 

IBAN (International Bank Account Number, ISO_13616:2003) er alþjóðlegt númerakerfi 
bankareikninga sem er ætlað til notkunar í milliríkjaviðskiptum. Númerakerfið hefur almenna 
notkun innan Evrópu en er t.d. ekki mikið notað í Bandaríkjunum. Venja er að nota saman 
IBAN númer reiknings og BIC kenni banka (SWIFT kóti). 
 

Stak Gildi staka 
PaymentMeansCode 31 

PaymentDueDate DD-MM-YYYY 

InstructionID -- 

InstructionNote -- 

PaymentID Einkvæmt tilvísunarnúmer seljanda. Hámark 7 
stafir 

PayerFinancialAccount / ID IBAN númer. Lengd þess ræðst af því landi þar 
sem reikningurinn er en Íslensk IBAN númer 
eru 22 stafir. 

PayerFinancialAccount / AccountTypeCode -- 

PayerFinancialAccount / PaymentNote -- 

PayerFinancialAccount / FiBranch / ID -- 

PayerFinancialAccount / FiBranch / 
FinancialInstitution  /ID 

8 stafa BIC (Bank Identification code) 

 

Dæmi: IBAN númer bankareiknings er IS000001261234560101901239 og BIC númer bankans 
er SEISISRE. Nafn bankans er Seðlabanki Íslands aðalbanki. 

<cac:PaymentMeans> 

<cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode> 
<cbc:PaymentDueDate>2007-01-01Z</cbc:PaymentDueDate> 
<cbc:PaymentChannelCode>IBAN</cbc:PaymentChannelCode> 
<cbc:InstructionID>A12345</cbc:PaymentID> 
<cac:PayeeFinancialAccount> 

<cbc:ID>IS000001261234560101901239</cbc:ID> 
<cbc:CurrencyCode>ISK</cbc:CurrencyCode> 
<cac:FinancialInstitutionBranch> 

<cbc:ID>SEISISRE</cbc:ID> 
<cbc:Name>Seðlabanki Íslands aðalbanki</cbc:Name> 

</cac:FinancialInstitutionBranch> 
</cac:PayeeFinancialAccount> 

</cac:PaymentMeans> 

5.8.1.3 Erlend innlegg á bankareikning án IBAN 
Sé greiðandi reiknings beðinn um að leggja greiðslu inn á bankareikning í banka þar sem ekki 
er notað IBAN númerakerfi þá þarf að gefa viðbótar upplýsingar. Yfirleitt er þörf á að gefa upp 
innlent auðkenni útibús. Dæmi um slíkt eru FW númer í Bandaríkjunum. Einnig er yfirleitt þörf 
á að gefa upp nafn banka og borg útibús og fylki ef það á við. 

Stak Gildi staka 
PaymentMeansCode 31 

PaymentDueDate DD-MM-YYYY 

InstructionID  

InstructionNote  

PaymentID Einkvæmt tilvísunarnúmer seljanda. Hámark 7 
stafir 

PayerFinancialAccount / ID Reikningsnúmer 
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PayerFinancialAccount / AccountTypeCode  

PayerFinancialAccount / PaymentNote  

PayerFinancialAccount / FiBranch / ID Erlent útibúanúmer s.s. FedWire númer í 
Bandaríkjunum.  

PayerFinancialAccount / FiBranch / 
FinancialInstitution  /ID 

8 stafa BIC (Bank Identification code) 

Address /CityName Borg þar sem viðkomandi útibú er staðsett. 

Address /Region Sýsla eða fylki þar sem viðkomandi útibú er 
staðsett. 

 

Eftirfarandi dæmi er fyrir reikning í bandarískum banka. Nafn bankans er Sample bank of 
America með BIC/SWIFT númer SBAMUSTN. Reikningsnúmerið er 12345678. Viðkomandi útibú 
bankans er í Nashville í Tennessee. FedWire númer útibúsins er FW123456789. 

<cac:PaymentMeans> 

<cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode> 
<cbc:PaymentDueDate>2007-01-01Z</cbc:PaymentDueDate> 
<cbc:PaymentChannelCode>SWIFTUS</cbc:PaymentChannelCode> 
<cac:PayeeFinancialAccount> 

<cbc:ID>12345678</cbc:ID> 
<cbc:CurrencyCode>USD</cbc:CurrencyCode> 
<cac:FinancialInstitutionBranch> 

<cbc:ID>FW123456789</cbc:ID> 
<cac:FinancialInstitution> 

<cbc:ID>SBAMUSNY</cbc:ID> 
<cbc:Name>Sample bank of america</cbc:Name> 

</cac:FinancialInstitution> 
<cac:Address> 

<cbc:CityName>Nashville</cbc:CityName> 
<cbc:Region>Tennessee</cbc:Region> 

</cac:Address> 
</cac:FinancialInstitutionBranch> 

</cac:PayeeFinancialAccount> 
</cac:PaymentMeans> 

5.8.1.4 Greiðsluseðlar 
Ef útgefandi reiknings gefur jafnhliða út greiðsluseðil þá getur hann sent upplýsingar um 
seðilinn í reikningnum og þannig gert greiðanda mögulegt að greiða greiðsluseðilinn án þess 
að hann fái seðilinn sjálfan í hendurnar. Útgefandi reiknings þarf að gæta þess að stofnun 
greiðsluseðils þarf að gerast samhliða með sérstöku skeyti til bankans. 

Upplýsingar sem veita þarf greiðanda til að hann geti skráð greiðslu á greiðsluseðli eru:  

Kennitala kröfuhafa. 

Númer greiðsluseðils. 

Banki og höfuðbók. 

Gjalddagi. 

Þessar upplýsingar eru skráðar í eftirfarandi stök. 

Stak Gildi staka 
PaymentMeansCode 49 (Greiðslu- eða 

innheimtuþjónusta) 

PaymentDueDate ÁÁÁÁ-MM-DD 

PayerFinancialAccount. ID max 6 stafa númer greiðsluseðils 

PayerFinancialAccount. AccountTypeCode 66 (Höfuðbók kröfupotts) 

PayerFinancialAccount. FiBranch / ID Bankanúmer 
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Í eftirfarandi dæmi gefur hefur seljandi sem jafnframt er kröfuhafi stofnað greiðsluseðil nr. 123 
í viðskiptabanka sínum sem er Seðlabanki Íslands. 

<cac:PaymentMeans> 

<cbc:PaymentMeansCode>49</cbc:PaymentMeansCode> 
<cbc:PaymentDueDate>2007-01-01Z</cbc:PaymentDueDate> 
<cbc:PaymentChannelCode>IS:IK66</cbc:PaymentChannelCode> 
<cac:PayeeFinancialAccount> 

<cbc:ID>0000123</cbc:ID> 
<cac:FinancialInstitutionBranch> 

<cbc:ID>0001</cbc:ID> 
<cbc:AccountTypeCode>IS:66</cbc:AccountTypeCode> 

</cac:FinancialInstitutionBranch> 
</cac:PayeeFinancialAccount> 

</cac:PaymentMeans> 

5.8.1.5 Innkaupakort og greiðslukort 

Innkaupkort eru gefin út af greiðslumiðlunarfyrirtækjum, aðallega Kreditkortafyrirtækjunum. 
Notkun kortanna byggir á því að kaupandi gefur upp upplýsingar um kort sitt og biður seljanda 
um að gjaldfæra upphæðina á það. Hér er því um að ræða greiðsluupplýsingar frá kaupanda til 
seljanda er eru þessar  upplýsingar því yfirleitt ekki sendar í reikningi heldur í pöntun. Af 
öryggisástæðum er ekki mælt með því að senda greiðslukorta upplýsingar með 
pöntunarskeytum. 

Stak Gildi staka 
PaymentMeansCode 93  

PaymentDueDate DD-MM-YYYY 

InstructionID  

InstructionNote  

PaymentID  

PayerFinancialAccount / ID  

PayerFinancialAccount / AccountTypeCode  

PayerFinancialAccount / PaymentNote  

PayerFinancialAccount / FiBranch / ID  

PayerFinancialAccount / FiBranch / 
FinancialInstitution  /ID 

 

PrimaryAccountNumberID Kortanúmer 

NetworkID Auðkenni útgefanda kortsins 

CardTypeCode  

ValidityStartDate  

ExpiryDate MM/YY gildistími kortsins 

IssuerID  

IssueNumberID  

CV2ID 4 stafir af bakhlið korts 

ChipCode  

ChipApplicationID  

HolderName Nafn þess sem kortið er gefið út á. 

5.8.1.6 Gíróreikningar 

Ef kröfuhafi hefur gefið út gírókröfu á hendur greiðanda þá getur hann innifalið upplýsingar um 
gíróseðilinn þannig að greiðandi getur greitt án þess að hafa gíróseðilinn sjálfan í hendi. 

Stak Gildi staka 
PaymentMeansCode 50 (Gíróreikningur) 

PaymentDueDate YYYY-DD-MM 
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InstructionID  

InstructionNote Seðilnúmer 

PaymentID Tilvísunarnúmer 

PayerFinancialAccount / ID Reikningsnúmer 

PayerFinancialAccount / AccountTypeCode Höfuðbók 

PayerFinancialAccount / PaymentNote  

PayerFinancialAccount / FiBranch / ID Bankanúmer  

Payable amount Fjárhæð 

 

Sleppt er að gefa upp flokk í skeytinu því hann er alltaf 31. 

<cac:PaymentMeans> 

<cbc:PaymentMeansCode>50</cbc:PaymentMeansCode> 
<cbc:PaymentDueDate>2007-01-01</cbc:PaymentDueDate> 
<cbc:PaymentChannelCode>IS:GIRO</cbc:PaymentChannelCode> 
<cbc:InstructionNote>1234567</cbc:InstructionNote> 
<cbc:PaymentID>12345678901234</cbc:PaymentID> 
<cac:PayeeFinancialAccount> 

<cbc:ID>123456</cbc:ID> 
<cbc:AccountTypeCode>26</cbc:AccountTypeCode> 
<cac:FinancialInstitutionBranch> 

<cbc:ID>001</cbc:ID> 
</cac:FinancialInstitutionBranch> 

</cac:PayeeFinancialAccount> 
</cac:PaymentMeans> 
<cac:LegalTotal> 

<cbc:PayableAmount CurrencyID “ISK”>1000</cbc:PayableAmount> 
</cac:LegalTotal> 

 

Eftirfarandi er dæmi um gíró kröfu sem seljandi hefur gefið út og á greiðslan að fara inn á 
tékkareikning nr. 123456 í Seðlabanka Íslands. Tilvísunarnúmer er 12345678901234 og 
Seðilnúmer er 123457. Upphæð reiknings er ISK 1000 

5.9 Greiðsluskilmálar 
Greiðsluskilmálar lýsa því hvernig upphæð reiknings hækkar eða lækkar eftir því hvenær og 
hvernig er greitt. Þannig er mögulegt að  greiðandi njóti afsláttar ef hann greiðir á ákveðinn 
máta og/eða fyrir tiltekna dagsetningu. Síðan getur hann þurft að greiða dráttarvexti og gjöld 
ef hann greiðir eftir tiltekna dagsetningu.  

Eftirfarandi tafla sýnir þau stök sem mest eru notuð í klasanum Greiðsluskilmálar 
(PaymentTerms) með ensku nafni þeirra, íslensku og fjöldatölu. 

Stak Lýsing 
ID Kenni 

PaymentMeansID Greiðsluskilmálakenni 

Note Skilmálalýsing 

ReferenceEventCode Tilvísun í staðlaða skilgreiningu skilmála. 

SettlementDiscountPercent Prósenta greiðsluafsláttar  

PenaltySurchargePercent Prósenta dráttarvaxta 

Amount Föst upphæð 

SettlementPeriode. StartDate Skilmálatímabil / Upphafsdagur 

SettlementPeriode. EndDate Skilmálatímabil / Lokadagur 

SettlementPeriode. Description Skilmálatímabil / Lýsing 

PenaltyPeriode. StartDate Dráttarvaxtatímabil / Upphafsdagur 



Icepro, samstarf um rafræn viðskipti  Handbók rafrænna innkaupa, UBL 
 

___________________________________________________________________________ 
 Bls. 127 VS04 

PenaltyPeriode. EndDate Dráttarvaxtatímabil / Lokadagur 

PenaltyPeriode. Description Dráttarvaxtatímabil / Lýsing 

 

ID Í hverju skjali er hægt að gefa upp fleiri en einn greiðsluskilmála sem gilda fyrir 
mismunandi greiðslutímabil og/eða greiðslumáta. PaymentTermsID stakið er 
notað til að auðkenna einstaka skilmála í skeytinu. 

 Greiðsluskilmálar eru notaðir á þeim tímabilum sem þeir gilda fyrir 
(SettlementPeriod) og eða eftir röð PaymentTermsID. Því er hentugt að nota 
hlaupandi númer sem kenni, sem dæmi 1, 2, 3 osfrv. þar sem gildið 1 kemur 
fyrst. 

 Ef það eru mismunandi dráttarvaxtatímabil, t.d. ákveðnir dráttarvextir gilda fyrir 
tímabilið “01/01/06 – 31/01/06” og aðrir fyrir tímabilið “01/02/06-28/02/06” þá 
ætti fyrsta tímabilið að hafa lægsta kennið osfrv.. 

PaymentMeansID 

 Stakið PaymentMeansID gefur tilvísun í þann greiðslumáta sem nota skal til að 
viðkomandi greiðsluskilmála.  Sem dæmi ef ákveðinn greiðsluskilmáli er háður 
því að greitt sé með beinu innleggi á bankareikning en annar skilmáli gildir ef 
notað er greiðslukort. Til að setja þetta upp þarf tvo greiðslumáta og tvo 
greiðsluskilmála og tengja þá saman. 

Note Frjálst textasvæði til lýsa skilmálunum. Sem dæmi ”Viðskiptamánuður + 30 
dagar”. 

ReferenceEventCode 

 Gagnkvæmur kóti sem notaður er til að auðkenna staðlaða skilmála sem eiga við 
um viðkomandi reikning. Hægt er að nota kótann í tengslum við greiðsluseðla til 
að vísa í staðlaðar uppsetningar á skilmálum greiðsluseðla. 

Upphæð (Amount) 

 Föst upphæð, jákvæð eða neikvæð, sem bætt er við uppæð reiknings  (Legal 
Total / Payable amount). Séu fastar upphæðir í raðfelldum (consecutive) 
tímabilum þá eru þær lagðar saman. 

Greiðsluafsláttur (SettlementDiscountPercent) 

 Greiðsluafsláttur (prósenta) sem reiknuð er af reikningsupphæð sé greitt innan 
gildistíma skilmálans (SettlementPeriod). Afslátturinn reiknast pr. almanaksdag. 

 Greiðsluafslættir eru ekki lagðir saman fyrir raðfelld tímabil þannig að ef greiðsla 
fer fram í einu tímabili þá hefur afsláttur veittur í fyrra tímabili engin áhrif. 

Dráttarvextir  (PenaltySurchargePercent) 

 Dráttarvextir (prósenta) sem innheimtir eru fyrir greiðslur sem dragast. 

 Dráttarvextir eru lagðir saman fyrir raðfelld tímabil.  

Greiðslutímabil  (SettlementPeriode) 

 Greiðslutímabil er það tímabil sem skilmálinn gildir fyrir. 

Dráttarvaxtatímabil  (PenaltyPeriode) 

 Dráttarvaxtatímabil eru þær dagsetningar sem nota skal við útreikning 
dráttarvaxta í viðeigandi skilmálatímabili. 

 Sem dæmi, ef gjalddagi er 01. jan 2006 og eindagi er 15. jan 2006 og skilmálar 
eru þeir að á eindaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga þá hefst 
dráttarvaxtartímabilið (PenaltyPeriode) þann 01.jan 2006.  
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 Ef ekki er gefið upp dráttarvaxtatímabil þá eru dráttarvextir reiknaðir frá byrjun 
skilmálatímabilsins. 

5.9.1 Dæmi 
Eftirfarandi eru tvö dæmi um framsetningu greiðsluskilmála í reikning. Fyrra dæmið er einfalt 
þar sem um er að ræða gjalddaga og eindaga. Seinna dæmið er ýtarlegra þar sem gefinn er 
kostur á greiðsluafslætti ef greitt er fyrir ákveðinn tíma og svo stigbreytilegum dráttarvöxtum. 

5.9.1.1 Einfalt dæmi: 

Reikningur er gefinn út þann 01/01/06. Gjalddagi er 15/01/06, eindagi er 25/01/06. 
Dráttarvextir 15% reiknast á eindaga frá gjalddaga. Á eindaga er lagt á 500 kr. fast 
vanskilagjald. 

Stak Dæmi 
ID 1 

PaymentMeansID  

Note Lýsing skilmála 

ReferenceEventCode  

SettlementDiscountPercent  

PenaltySurchargePercent 15 

Amount 500 

SettlementPeriod. StartDate 25/01/06 (eindagi) 

SettlementPeriod. EndDate  

SettlementPeriod. DurationMeasure  

SettlementPeriod. DescriptionCode  

SettlementPeriod. Description  

PenaltyPeriod. StartDate 15/01/06 (gjalddagi) 

PenaltyPeriod. EndDate  

PenaltyPeriod. DurationMeasure  

PenaltyPeriod. DescriptionCode  

PenaltyPeriod. Description  

 

Sé greitt einhvertíma fyrir 25. þá er skilmálunum ekki beitt og kaupandi greiðir 
reikningsupphæðina. Sé greitt eftir 25. þá eru 500 kr. lagðar við reikningsupphæð og reiknaðir 
dráttarvextir frá gjalddaga. 

<cac:PaymentTerms> 

<cbc:ID>1</cbc:ID> 
<cbc:Note>Eftir eindaga bætist við vanskilagjald og dráttavextir.</cbc:Note> 
<cbc:PenaltySurchargePercent>15.00</cbc:PenaltySurchargePercent> 
<cbc:Amount>500</cbc:Amount> 
<cac:SettlementPeriod> 

<cbc:StartDate>2006-01-25</cbc:StartDate> 
</cac:SettlementPeriod> 
<cac:PenaltyPeriod> 

<cbc:StartDate>2006-01-15</cbc:StartDate> 
</cac:PenaltyPeriod> 

</cac:PaymentTerms> 

5.9.1.2 Ýtarlegt dæmi: 

Reikningur er gefinn út þann 01/01/06. Gjalddagi er 15/01/06, eindagi er 25/01/06. Sé greitt í 
síðasta lagi 10 dögum fyrir gjalddaga er gefin 5% afsláttur. Dráttarvextir 10% reiknast á 
eindaga frá gjalddaga. Á eindaga er lagt á 500 kr. fast vanskilagjald. 30 dögum eftir eindaga er 
lagt á 1.000 kr. innheimtugjald og dráttarvextir hækka í 15%. 
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Stak Dæmi   
ID 1 2 3 

PaymentMeansID    

Note    

SettlementDiscountPercent 5   

PenaltySurchargePercent  10 15 

Amount  500 1000 

SettlementPeriode. StartDate 01/01/06 25/01/06 25/02/06 

SettlementPeriode. EndDate 05/01/06 25/02/06  

SettlementPeriode. DurationMeasure    

SettlementPeriode. DescriptionCode    

SettlementPeriode. Description    

PenaltyPeriode. StartDate  15/01/06  

PenaltyPeriode. EndDate    

PenaltyPeriode. DurationMeasure    

PenaltyPeriode. DescriptionCode    

PenaltyPeriode. Description    

 

Sé greitt á tímabilinu 01/01 – 05/01 er veittur 5% afsláttur, skv skilmála  1. 

Sé greitt á tímabilinu 06/01 – 24/01 skal greiða reikningsupphæð. Engir skilmálar í gildi. 

Sé greitt á tímabilinu 25/01 – 24/02 er lagt á 500 kr. auk 10% dráttarvaxta frá 15/01 skv. 
skilmála 1 og 2. 

Sé greitt eftir 25/02 er lagt á 500 + 1000 kr. auk 10% dráttarvaxta í 45 daga (15701 til 
24/01) + 15% dráttavaxta frá 25/02 til greiðsludags skv. skilmála 1, 2 og 3. 

 

<cac:PaymentTerms> 

<cbc:ID>1</cbc:ID> 
<cbc:Note>Sé greitt innan tímabils er greiðsluafláttur</cbc:Note> 
<cbc:SettlementDiscountPercent>5.00</cbc:SettlementDiscountPercent> 
<cac:SettlementPeriod> 

<cbc:StartDate>2006-01-01</cbc:StartDate> 
<cbc:EndDate>2006-01-06</cbc:EndDate> 

</cac:SettlementPeriod> 
</cac:PaymentTerms> 

 
<cac:PaymentTerms> 

<cbc:ID>2</cbc:ID> 
<cbc:Note>Sé greitt innan tímabils álag og dráttarvextir</cbc:Note> 
<cbc:PenaltySurchargePercent>10.00</cbc:PenaltySurchargePercent> 
<cbc:Amount>500</cbc:Amount> 
<cac:SettlementPeriod> 

<cbc:StartDate>2006-01-25</cbc:StartDate> 
<cbc:EndDate>2006-02-25</cbc:EndDate> 

</cac:SettlementPeriod> 
<cac:PenaltyPeriod> 

<cbc:StartDate>2006-01-15</cbc:StartDate> 
</cac:PenaltyPeriod> 

</cac:PaymentTerms> 
 
<cac:PaymentTerms> 

<cbc:ID>3</cbc:ID> 
<cbc:Note>Sé greitt innan tímabils álag og dráttarvextir</cbc:Note> 
<cbc:PenaltySurchargePercent>15.00</cbc:PenaltySurchargePercent> 
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<cbc:Amount>1000.00</cbc:Amount> 
<cac:SettlementPeriod> 

<cbc:StartDate>2006-02-25</cbc:StartDate> 
</cac:SettlementPeriod> 

</cac:PaymentTerms> 

5.10 Gjaldmiðlar 
Myntkóta skal gefa upp í öllum stökum þar sem upphæðir eru birtar með því að nota eigindin 
”currencyID”. Í sumum tilfellum er einnig þörf á að gefa upp gengisupplýsingar fyrir þær 
myntir sem notaðar eru t.d. til að útskýra útreikninga eða til að gefa upp hvernig greiða skal 
sé greitt í annarri mynt en reikningsmynt. Einnig er mögulegt að nota þurfi mismunandi gengi 
fyrir myntir fyrir mismunandi notkun. Eftirfarandi klasar notaðir til að veita upplýsingar um 
gengi mynta í mismunandi tilgangi: 

TaxExchangeRate 

PricingExchangeRate 

PaymentExchangeRate 

PaymentAlternativeExchangeRate 

Allir þessir klasar byggja á sama undirklasanum, ExchangeRate. Uppbygging klasans 
ExchangeRate. 

5.10.1 Notkun gengis og myntkóta  
UBL 2.0 stuðlar að milliríkjaviðskiptum og inniheldur þess vegna ýmsa möguleika til að gefa 
upp gengi og myntkóta. Í innanlandsviðskiptum munu hinsvegar einungis hluti þeirra nýtast. 

Þar sem birt er upphæð í skjali, skal gefa upp svokallaða mynt skjals, DocumentCurrencyCode, 
sem er grunnmynt skjalsins. DocumentCurrencyCode er skilgreint í haus skjals. 

<cbc:DocumentCurrencyCode>ISK</cbc:DocumentCurrencyCode> 

 

Öllum upphæðum í skjölum skal jafnframt fylgja upplýsingar um mynt upphæðarinnar. Það er 
gert með eigindinni”currencyID” þar sem myntin er gefin upp með tilheyrandi myntkóta.  

<cbc:Amount currencyID="ISK">10.00</cbc:Amount> 

5.10.2 ExchangeRate klasinn 
Klasinn ExchangeRate er notaður fyrir allar skilgreiningar á gengi. 

Stak Notkun 
SourceCurrencyCode Kóti myntar sem gengið reiknar frá. 

SourceCurrencyBaseRate Grunneining gengis. Notað fyrir myntir með lágt 
virði þar sem gengi er gefið upp fyrir fleiri 
einingar en 1 

TargetCurrencyCode Mynt sem gengið reiknar frá. 

TargetCurrencyBaseRate Grunneining gengis. Notað fyrir myntir með lágt 
virði þar sem gengi er gefið upp fyrir fleiri 
einingar en 1 

ExchangeMarketID Auðkenni þess gjaldeyrismarkaðar sem skráir 
það gengi sem skal nota. T.d. Seðlabankinn. 

CalculationRate Gengisstuðull, gengi 

OperatorCode Reikniaðferð. Tákn um hvort upphæð í 
grunnmynt skuli margfölduð eða deild með 
gengi til að fá út upphæð í markgengi. 

Date Dagsetning gengis 

ForeignExchangeContract Tenging í gengissamninga. 
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ForeignExchangeContract. ID Kenni samnings. 

ForeignExchangeContract. ContractTypeCode Tegund samnings auðkennd með kóta. 

ForeignExchangeContract. ContractType Tegund samnings lýst með texta 

ForeignExchangeContract. 
ContractDocumentReference 

Upplýsingar um staðsetningu samnings. Sjá 
nánari lýsingu kafla um tilvísanir, kafli 5.4 

 

Dæmi um hvernig ExchangeRate klasinn er fylltur út er sýnd í eftirfarandi dæmi. Dæmið sýnir 
umreikninga frá EUR yfir í ISK á genginu 88.45 sem var gengi dagsins 1. september 2006.  

<cac:ExchangeRate> 

<cbc:SourceCurrencyCode>EUR</cbc:SourceCurrencyCode> 
<cbc:TargetCurrencyCode ISK</cbc:TargetCurrencyCode> 
<cbc:CalculationRate>88.4500</cbc:CalculationRate> 
<cbc:OperatorCode>multiply</cbc:OperatorCode> 
<cbc:Date>2006-09-01Z</cbc:Date> 

</cac:ExchangeRate> 

 

Ef verið er að nota skráð gengi þá er yfirleitt ekki þörf á að gefa upp markaðinn 
ExchangeMarketID, en ef verið er að nota óskráð gengi þarf bæði að gefa upp 
ExchangeMarketID og CurrencyBaseRate. 

Klasinn ForeignExchangeContract er notaður þegar þarf að vísa í undirliggjandi samning, t.d 
við banka.  

<cac:ExchangeRate> 

<cbc:SourceCurrencyCode>EUR</cbc:SourceCurrencyCode> 
<cbc:TargetCurrencyCode >ISK</cbc:TargetCurrencyCode> 
<cbc:ExchangeMarketID>Den Store Bank</cbc: ExchangeMarketID > 
<cbc:CalculationRate>88.4500</cbc:CalculationRate> 
<cbc:OperatorCode>multiply</cbc:OperatorCode> 
<cbc:Date>2006-09-01Z</cbc:Date> 
<cac:ForeignExchangeContract> 

<cbc:ID>700345</cbc:ID> 
<cbc:ContractType>Framvirkur samningur</cbc: ContractType> 
  …. Hér má bæta inn upplýsingum um samninginn …. 

<cac:ForeignExchangeContract> 
</cac:ExchangeRate> 

5.11 Samtölur 
Samtölur eru notaðar í eftirfarandi skjölum.: 

Pöntun (Order) 

Reikningur (Invoice) 

Kreditreikningur (CreditNote) 

Almennt eru samtölur notaðar í haus skjala og endurspegla samtölur upphæða í línum. 
Samtölur í línum endurspegla útreikninga s.s. margfeldi af magni og verði í viðkomandi línu. 

Samtölur eru einnig notaðar fyrir afslætti og álögur. Notkun þeirra er lýst í viðeigandi kafla 
handbókarinnar er tengsl þeirra við LegalTotal eru eftirfarandi: 

Samtölur eru í klassanum LegalTotal í haus. Forsendur útreikninga á samtölum eru í 
eftirfarnandi klössum og elementum. 

Álögur og afslættir - AllowanceCharge  
  (Haus- , línur og í línum undir klasanum Verð (Price)) 

Samtölur skatta - TaxTotal (Haus  og línur) 

Fyrirframgreiðslur - PrepaidPayment (Haus) 
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Samtölur línu - LineExtensionAmount (Línur) 

Klasinn LegalTotal inniheldur stök fyrir nokkrar mismunandi samtölur fyrir skjalið. Eftirfarandi 
tafla telur upp þessar samtölur, lýsir stuttlega notkun þeirra og formúlu fyrir þeirri upphæð 
sem stakið á að sýna. 

Stak Notkun Útreikningur 
LineExtensionAmount Samtala upphæða á línu. ∑ Line.LineExtensionAmount 

TaxExclusiveAmount Samtala reikning án Vsk. + LegalTotal.LineExtensionAmount 

+/- AllowanceCharge.Amount 

 + TaxTotal.TaxAmount (TAX <> VAT) 

TaxInclusiveAmount Samtala reiknings með skatti. + LegalTotal.TaxExclusiveAmount  

+ TaxTotal.TaxAmount (TAX = VAT) 

AllowanceTotalAmount Samtala afslátta. ∑ InvoiceLine.AllowanceCharge.Amount 
and AllowanceCharge.Amount  

(þar sem ChargeIndicator=false) 

ChargeTotalAmount Samtala álaga. ∑ InvoiceLine.AllowanceCharge.Amount 
and AllowanceCharge.Amount  

(þar sem ChargeIndicator=true) 

PrepaidAmount Fyrirfram greitt inn á reikning. ∑ PrepaidPayment.PaidAmount 

PayableAmount Upphæð til greiðslu. + TaxInclusiveAmount  

-  PrePaidAmount  

+ PayableRoundingAmount 

 

Samtölur skal setja í skeytið með 2 aukastöfum og er notaður punktur fyrir tugabrot. 

Samtölur geta verið núll og þær geta vera neikvæðar. 

Reikniröð Ef reikningur inniheldur nokkur gjöld sem reiknuð eru sem hlutföll hvert ofan á 
annað, ýmist til hækkunar eða lækkunar á heildartölunni. Dæmi um slíkt geta 
verið mismunandi afslættir, skattar eða álögur. 

 þegar um slíkt er að ræða þá hefur það áhrif á hvert gjald hvar röðinni það er 
reiknað. staða þess í reikniröðinni er skilgreind með stakinu 
CalculationSequenceNumeric m.a. í klasanum TaxSubTotal . 

<cac:TaxTotal> 
… 
<cac:TaxSubTotal> 

… 

<cbc:CalculationSequenceNumeric>0</cbc:CalculationSequenceNumeric> 
… 
<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID>EXC</cbc:ID> 
… 
<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID>IS</cbc:ID> 
<cbc:Name>CO2-afgift</cbc:Name> 
<cbc:TaxTypeCode>39</cbc: TaxTypeCode > 

</cac:TaxScheme> 
</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubTotal> 
<cac:TaxSubTotal> 

… 

<cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric> 
… 
<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
… 
<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID>DK</cbc:ID> 
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<cbc:Name>Moms</cbc:Name> 
<cbc:TaxTypeCode>63</cbc: TaxTypeCode > 

</cac:TaxScheme> 
</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubTotal> 
<cac:TaxSubTotal> 

… 

<cbc:CalculationSequenceNumeric>2</cbc:CalculationSequenceNumeric> 
… 
<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID>EXC</cbc:ID> 
… 
<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID>DK</cbc:ID> 
<cbc:Name>Registreringsafgift for motorkøretøjer</cbc:Name> 
<cbc:TaxTypeCode>66</cbc: TaxTypeCode > 

</cac:TaxScheme> 
</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubTotal> 
</cac:TaxTotal> 

 

5.11.1 Samtala upphæða á línum - LineExtensionAmount 
LineExtensionAmount gefur samtölur upphæða á línum.  

LineExtensionAmount  = ∑ Line.LineExtensionAmount 

 

Eftirfarandi gildir um samtölur á línum: 

Samtölur eru án virðisaukaskatts. 

Samtölur innifela viðeigandi afslætti og gjöld í línum. 

Samtölur innifela ekki afslætti og gjöld í haus. 

Samtölur á línum eru alltaf án vsk. 

5.11.2 Samtala reiknings án Vsk – TaxExclusiveAmount 
Samtala reiknings á skatta er í NESUBL notað til að birta heildarupphæð reiknings án VSK. 

TaxInclusiveAmount = LegalTotal.LineExtensionAmount +/- AllowanceCharge.Amount + 
TaxTotal.TaxAmount (þar sem skattur <>  VSK ”VAT”) 

5.11.3 Samtala reiknings með sköttum – TaxInclusiveAmount 
Samtala reiknings að meðtöldum öllum afsláttum og aukagjöldum og sköttum hvort sem er í 
línum eða haus reiknings. Þar með talið virðisaukaskatti. 

TaxInclusiveAmount = LegalTotal.TaxExclusiveAmount + TaxTotal.TaxAmount (þar sem 
Skattur = Vsk ”VAT”) 

5.11.4 Samtala afslátta – AllowanceTotalAmount 
Samtala allra afslátta sem veittir eru í reikning hvort sem þeir eru veittir í línum eða í haus. 

AllowanceTotalAmount = ∑ InvoiceLine.AllowanceCharge.Amount and 
AllowanceCharge.Amount where ChargeIndicator=false 

5.11.5 Samtala álaga – ChargeTotalAmount 
Samtala allra álaga sem lögð eru á í reikning hvort sem það er í línum eða í haus. 

ChargeTotalAmount = ∑ InvoiceLine.AllowanceCharge.Amount and 
AllowanceCharge.Amount where ChargeIndicator=true 
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5.11.6 Samtals innborgað – PrepaidAmount 
Hafi kaupandi greitt eina eða fleiri greiðslur inn á þau vöru eða þjónustukaup sem standa á 
bakvið reikninginn þá er samtala þeirra innborgana birt í stakinu “PrepaidAmount”. 

PrepaidAmount = ∑ PrepaidPayment.PaidAmount 

5.11.7 Upphæð til greiðslu –PayableAmount. 
Sú upphæð sem útgefandi reiknings (seljandi) gerir kröfu um að greiðandi reiknings 
(kaupandi) greiði. 

Upphæð til greiðslu er samtala reiknings að frádregnum innborgunum m.t.t. til afrúnings. 

Eftirfarandi dæmi sýnir framsetningu allra upphæða í stökum. 

PayableAmount = TaxInclusiveAmount - PrePaidAmount + PayableRoundingAmount 
<cac:LegalTotal> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="ISK">21068.75</cbc:LineExtensionAmount> 
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="ISK">26073.09</cbc:PayableAmount> 
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="ISK">0.00</cbc:LineExtensionAmount> 
<cbc:ChargeTotalAmount currencyID="ISK">0.00</cbc:TaxExclusiveAmount> 
<cbc:PrepaidAmount currencyID="ISK">0.00</cbc:PayableAmount> 
<cbc:PayableRoundingAmount currencyID="ISK">-0.09</cbc:LineExtensionAmount> 
<cbc:PayableAmount currencyID="ISK">26073.00</cbc:PayableAmount> 

</cac:LegalTotal> 

5.12 Skattar 
Samkvæmt reglum um virðisaukaskatt skulu vörur og þjónusta sem sundurliðast í línum 
reiknings og í hverri línu skal koma fram hvaða skattstig á við hana. Sé línan án skatts þá telst 
það núll skattþrep. Virðisaukaskattur reiknast á samtölu línunnar (einingaverð margfaldað með 
einingum) að teknu tilliti til afslátta og aukagjalda sem reiknast á einingarverðið. 

Birta skal samtölu virðisaukaskatts fyrir hvert skattþrep í reikningnum í heild. Ekki er þörf á að 
birta upphæð virðisaukaskatts í einstaka línum. Afslættir sem veittir eru á reikning í heild sinni, 
þ.e. er ekki sundurliðaður í línum er túlkaður sem innborgun og lækkar þannig ekki stofnverð 
til virðisaukaskatts. 

Til að uppfylla skattareglur þurfa því eftirfarandi atriði að koma fram í reikning. 

- Virðisaukaskattsnúmer seljanda. 

- Samtala virðisaukaskatts fyrir hvern skattflokk. 

- Merking á línum hvaða skattflokkur á við. 

Stak Notkun Útreikningur eða dæmi 

TaxAmount 
Samtala virðisaukaskatts. Öll 
skattþrep. 

 

TaxSubtotal / + Samtölur einstakra skattþrepa  

TaxableAmount 

Upphæð til virðisaukaskatts í þrepi. 

 

∑ InvoiceLine.LineExtensionAmount 

(fyrir viðkomandi skattþrep) 

TaxSubtotal.TaxAmount 
Upphæð skatts í mynt skjals. 
(Document currency)  

+ TaxableAmount 

* TaxCategory.Percent 

/ 100 
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TransactionCurrencyTaxAmo
unt 

Stakið er notað til að gefa upp skatt 
í annarri mynt en grunnmynt t.d. í 
mynt seljanda. 

+ ExchangeRate 

* TaxAmount 

TaxSubtotal/TaxCategory   

TaxCategory.ID 
Kenni skattþreps  

Name Lýsing skattþreps  

Percent Prósenta í skattþrepi 24.5 

BaseUnitMeasure 
Grunneining skatts þegar um 
einingaskatt er að ræða en ekki 
prósentu. 

 

PerUnitAmount Skattupphæð á einingu.  

TaxExemptionReasonCode Kóti fyrir ástæðu þess að vörulínan 
er undanþegin skatti. 

 

TaxExemptionReason Ástæða undanþágu frá skatti ef ekki 
er til staðar kóti. 

 

TaxSubtotal/TaxScheme   

ID Tegund skatts. VAT 

Name Nafn skatts Virðisaukaskattur 

TaxTypeCode   

 

Dæmi: 

Reikningur inniheldur eftirfarandi 6 vörulínur. 

Lína Vörunr. Söluverð án vsk Skattþrep VSK 
1 126 1500.00 kr.  0% 

2 878 2300.00 kr.  7% 

3 165 4300.00 kr. 24,5% 

Þessar upplýsingar eru birtar á eftirfarandi máta í haus og línum skeytisins. 

5.12.1 Haus 
<cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="ISK">1214.50</cbc:TaxAmount> 
<cac:TaxSubTotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="ISK">1500.00</cbc:TaxableAmount> 
<cbc:TaxAmount currencyID="ISK">0.00</cbc:TaxAmount> 
<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID>Z</cbc:ID> 
<cbc:Percent>0</cbc:Percent> 
<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 
</cac:TaxSubTotal> 
<cac:TaxSubTotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="ISK">2300.00</cbc:TaxableAmount> 
<cbc:TaxAmount currencyID="ISK">161</cbc:TaxAmount> 
<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID>AA</cbc:ID> 
<cbc:Percent>7.0</cbc:Percent> 
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<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 
</cac:TaxSubTotal> 
<cac:TaxSubTotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="ISK">4300.00</cbc:TaxableAmount> 
<cbc:TaxAmount currencyID="ISK">1053.50</cbc:TaxAmount> 
<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID>S</cbc:ID> 
<cbc:Percent>24.5</cbc:Percent> 
<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 
</cac:TaxSubTotal> 

</cac:TaxTotal> 

5.12.2 Á línum 
Á línum eru eingöngu til að gefa upp hvaða skattþrepi vörulínan tilheyrir. Upplýsingarnar eru 
gefnar í klasanum Item en klasinn TaxTotal er ekki notaður. 

<cac:InvoiceLine> 

  <cac:LineID>1</cac:LineID > 
....... 
</cac:InvoiceLine> 
<cac:InvoiceLine> 

<cac:LineID>2</cac:LineID > 
....... 

<cac:Item> 
<cac:SellersItemIdentification> 

<cbc:ID>878</cbc:ID> 
</cac:SellersItemIdentification> 

....... 
<cac:ClassifiedTaxCategory> 

<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID>AA</cbc:ID> 
<cbc:Percent>7</cbc:Percent> 
<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 
</cac:ClassifiedTaxCategory> 

</cac:Item> 
....... 
</cac:InvoiceLine> 
<cac:InvoiceLine> 

 <cac:LineID>6</cac:LineID> 
........ 

6 TÖFLUR 

6.1 Nöfn og hugtök (Glossary) 
Enskt orð eða hugtak Íslensk þýðing Skýring 
Profile Umgjörð Sjá skýringu í inngangi. 

Business requirement(s) Viðskiptaþörf (þarfir) Þær þarfir sem viðskiptaferlinum er 
ætlað að mæta. 

Business process(es) Viðskiptaferill (ferlar) Viðskiptaferill. 

Business rule(s) Viðskiptaregla (reglur) Þær reglur sem gilda í viðskiptaferli. 

Namespaces Nafnarými Sjá skýringu í inngangi. 
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Scenario Tilvik Einstök tilvik í umgjörð t.d. að 
svarskeyti sé í einu tilfelli ákvætt og 
öðru er það neikvætt. 

Use Case Notkunartilvik Tilteknar uppákomur í notkun 
skeytanna. 

Activity Atburður  

Party Aðili Aðili er sá einstaklingur eða lögaðili sem 
hefur ákveðið hlutverk gagnvart 
viðskiptaferli / umgjörð 

Actor Þátttakandi Aðilar eru þátttakendur í ferlum. 

Role Hlutverk Aðilar hafa hlutverk í ferlum. 

Message Skeyti Skrá á XML formi sem inniheldur 
upplýsingar sem mynda eitt ákveðið 
skjal t.d. reikning. Séu mörg skjöl 
saman í einni skrá þá er það túlkað sem 
mörg skeyti. 

Exceptions Undantekningar Einstök atriði eða tilvik sem eiga ekki 
við þrátt fyrir að þau falli undir 
tilgreinda reglu. 

Pre-condition Forsendur Þær forsendur sem þurfa að vera til 
staða áður en atburður eða ferill hefst. 

Post-condition Lokastaða Sú staða sem verður þegar ákveðnum 
atburð eða ferli er lokið. 

Class Klasi Klasi er samsvarandi við Segment í 
EDIFACT. Klasi inniheldur eitt eða fleiri 
stök sem til samans veita upplýsingar 
um ákveðin efnisflokk í skeytinu s.s. 
verð eða aðila. 

Element Stak Minnsta eining í skeyti og er auðkennt 
með XML tagi. Stak getur ýmist 
innihaldið breytu, textastreng eða önnur 
gildi.  

Attribute Eigindi Eigindi eiga við einstök stök og 
skilgreina eiginleika þeirra eða form. 
Sem dæmi að magn sé í kílóum eða að 
vörunúmer sé skv. GTIN staðli. 

Cardinality Stakafjöldi Á við um klasa eða stök og segir til um 
hversu oft þau skulu birtast í hverju 
skeyti og einnig hversu oft þau mega 
birtast. 

EndPoint  Rafrænt “heimilisfang” tiltekins aðila. 
Sem dæmi EAN kenni og er notað til að 
stýra skeytum og upplýsingum á rétta 
einstaklinga eða deildir og í ákveðnum 
tilgangi. 

Calculation sequence Reikniröð Segir til um í hvaða röð útreikningar, 
t.d. mismunandi gjalda, fara fram til að 
fá rétta niðurstöðu. 

Item Vara Orðið vara á almennt jafnt við vöru sem 
og þjónustu eða hvað það sem 
viðskiptin snúast um og reikningsfært er 
fyrir. 

6.2 Kótar 
UBL heiti Lýsing listID listAgencyID Nánar 
AccountTypeCode Tegund 

reiknings 
Account Type NES Sjá kafla 6.2.1 
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reiknings 

ActionCode Aðgerðarkóti Action NES Sjá kafla 6.2.2 

AddressFormatCode Form 
heimilisfangs 

UN/CEFACT 3477 6 Sjá kafla 6.2.3 

AllowanceChargeRe
asonCode 

Ástæða 
afslátta eða 
álaga. 

UN/CEFACT 4465 6  

Catalogue 
Document Type 
Code 

Gerð verðlista Catalogue Document 
Type 

NES  

CountryIdentificatio
nCode 

Lönd ISO 3166-1  6  

CountrySubidentity
Code 

Héruð ISO 3166-2  6  

CurrencyCode Gjaldmiðlar ISO 4217 alpha 6 Sjá kafla 6.2.4 

DeliveryTermsID Flutningsskilm
álar 

Incoterms 2000 NES UN/ECE 
recommendation 
nr. 5 

DimentionAttributeI
D 

Mál UN/CEFACT 6313 6  

DiscrepancyRespons
eCode 

Ástæða fráviks  Discrepancy Response NES Sjá kafla 6.2.5 

DocumentTypeCode Skjalagerð UN/CEFACT 1001 6 Sjá kafla 6.2.6 

FinancialInstitutionI
D 

Bankanr. BIC 17  

LocationID Hafnarkódi UN/ECE rec 16 6  

InvoiceTypeCode Tegund 
reiknings 

UN/ECE 1001 Subset NES Sjá kafla 6.2.7 

ItemClassificationCo
de 

Flokkun vöru UNSCSP 113  

LifeCycleStatusCode Líftímastaða Life Cycle Status NES Sjá kafla 6.2.8 

LineStatusCode Staða línu Line Status UBL Sjá kafla 6.2.9 

LineResponseCode Svar línu Line Response NES  

PaymentChannelCo
de 

Greiðsluleið Payment Channel NES Sjá kafla 6.2.10 

PaymentMeansCode Greiðslumáti UN/ECE 4461 Subset NES Sjá kafla 6.2.11 

PriceTypeCode Tegund verðs UN/ECE 5387 6  

ProfileID Umgjörð Profile NES Sjá kafla 6.2.12 

ResponseCode Tegund svars Response NES Sjá kafla 6.2.13 

ResponseDocument
TypeCode 

Skjal svars Response Document 
Type 

NES  

SubstitutionStatusC
ode 

Staða 
útskiptingar 

Substitution Status NES Sjá kafla 6.2.14 

TaxExemptionReaso
nCode 

Undanþága 
skatts 

CWA 15577 CEN  

TaxCategoryID Skattflokkur UN/ECE 5305 6  

UnitOfMeasure Eining UN/ECE rec 20 6 Sjá kafla 6.2.15 

6.2.1 Tegund reiknings - AccountTypeCode 
Kódinn er notaður til að auðkenna tegund reikningsins sem verið er að nota s.s. sparisjóðsbók, 
tékkareikningur, gjaldeyrissreikningur osfrv.. Einnig kallað “höfuðbók”. 
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Kóti Lýsing 
1 Tékkareikningur (Current account) 

2 Sparisjóðsbók (Savings account) 

3 Fjárfestingarreikningur (Investment account) 

 

Hvert land í NES hefur einnig sérstak sett af AccountTypeCodes. Í þeim tilfellum sem þeir eru 
notaðir þá er landkótinn settur framan við og aðgreint með tvípunt : 

Eftirfarandi sérkótar hafa verið skilgreindir fyrir Ísland. 

Kóti Lýsing 
IS:05 Sparisjóðsbók, höfuðbók 05 

IS:13 Sparisjóðsbók, höfuðbók 13 

IS:14 Sparisjóðsbók, höfuðbók 14 

IS:15 Sparisjóðsbók, höfuðbók 15 

IS:26 Tékkareikningur, höfuðbók 26 

IS:66 Kröfupottur, höfuðbók 66 

6.2.2 Aðgerðarkóti - ActionCode 
Kótinn er notaður til að tilgreina hvaða aðgerð á að framkvæma fyrir einstakar línur í vörulista. 

Kóti Lýsing 
Add Vörulínunni skal bæta inn í vörulistann sem vísað er í. Þegar um er að 

ræða nýjan vörulista skulu allar línur hafa kótann “Add” 

Delete Eyða skal vörulínunni úr vörulistanum sem vísað er í. 

Update Vörulínan á að koma að öllu leiti í stað vörulínunnar sem vísað er í. 

 

6.2.3 Form heimilisfangs - AddressFormatCode 
Í vinnslu er að fá bætt inn í kótalista UN/CEFACT 3477 kóta sem er hentugur fyrir hefðbundna 
uppsetningu á Íslenskum heimilisföngum. Þangað til er notað “StructuredLax” 

6.2.4 Gjaldmiðlar – CurrencyCode 
Helstu gjaldmiðlar 

Kóti Lýsing 
ISK Íslensk króna 

EUR Evra (Euro) 

GBP Breskt sterlingspund 

USD Bandarískur dollar 

DKK Dönsk króna 

NOK Norsk króna 

SEK Sænsk króna 

JPY Japanskt jen 

CAD Kanadískur dollar 

 

6.2.5 Fráviks tegund - Discrepancy Response Code 
Notað í Kreditnóti og línum debit nótu til að tilgreina ástæðu frávika. 
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Kóti Lýsing 

Billing1 Duplicate billing 

Billing2 Wrong amount billed 

Billing3 Rebate / Financial compensation 

Condition1 In a condition other than described on the supporting documentation 

Condition2 Expired shelf life Item 

Condition3 Damaged Item 

Condition4 Incomplete Item received 

Condition5 Incorrect Item 

Condition6 Unacceptable substitute Item 

Delivery1 Over-delivery 

Delivery2 Under-delivery 

Delivery3 Return of goods 

Quality1 Item quality deficiency 

Quality2 Item quality defect 

ZZZ Mutually defined 

6.2.6 Skjalagerð - DocumentTypeCode 
Kótinn er notaður til að tilgreina tegund skjals sem ekki er NESUBL skeyti, oftast í því 
samhengi að verið er að vísa í skjalið. Byggt er á listanum UN/CEFACT 1001. Í einstaka 
tilfellum þá nota NES kótana á eftirfarandi máta. 

Sem ResponseDocumentTypeCode 

Kóti Lýsing 
Catalogue Catalogue 

CatalogueItemUpdate CatalogueItemUpdate 

CataloguePriceUpdate CataloguePriceUpdate 

ApplicationResponse ApplicationResponse 

OrderResponseSimple OrderResponseSimple 

Order Order 

CreditNotes CreditNotes 

 

Sem CatalogueDocumentTypeCode 

Kóti Lýsing 
Picture Mynd 

Brochure Kynningarbæklingur 

ProductSheet Vörulýsing 

Drawing Teikning 

6.2.7 Tegund reiknings - InvoiceTypeCode 
Kótar fyrir tegund reiknings byggja á UN/CEFACT 1001 listanum yfir Document Type Codes en 
NES nota afmarkað subset. 

Kóti Lýsing 
325 Uppstilltur reikningur (Proforma invoice) 

380 Reikningur (Commercial invoice) 

393 Framseldur reikningur (Factored invoice) 
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6.2.8 Líftímastaða - LifeCycleStatusCode 
Kótinn er notaður til að segja til um hvort varan sem sýnd er í vörulista sé fáanleg. 

Kóti Lýsing 
New – anouncement only Ný vara sem ekki er tilbúin til afgreiðslu 

New and available Ný vara sem er til afgreiðslu 

Deleted – anouncement 
only 

Tilkynning um að varan sé að falla úr sölu en geti enn verið fáanleg. 

Temporarily unavailable Varan er ekki fáanleg í bili en hefur ekki verið felld úr sölu. 

Discontinued Varan er ekki fáanleg. 

6.2.9 Staða línu - LineStatusCode 
Kóti til að gefa upp stöðu línu í skjali. 

Kóti Lýsing 
Added Línunni hefur verið bætt við. 

Cancelled Línan hefur verið felld niður. 

Disputed Ágreiningur er um línuna. 

NoStatus Línan hefur enga stöðu. 

Revised Línunni hefur verið breytt 

6.2.10 Greiðsluleið - PaymentChannelCode 
Kóti sem notaður er til að tilgreina hvaða greiðsluleið er notuð til að koma greiðslu til skila. Val 
á greiðsluleið hefur áhrif á það hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar. 

Kóti Lýsing 
DK:BANK Danskur bankareikningur með innlendum reikningsupplýsingum. 

DK:GOR Danskur gíróreikningur 

SE:BANK Sænskur bankareikningur með innlendum reikningsupplýsingum. 

NO:BANK Norskur bankareikningur með innlendum reikningsupplýsingum. 

BBAN Bankareikningur auðkenndur með innlendum hluta BBAN númers. 

DK:BANK Danskur bankareikningur 

DK:FIK Danskt FIK millifærsla 

DK:GIRO Danskur gíró reikningur 

DK:NEMKONTO Dönnsk millifærsla á NemKonto skráðann bankareikning 

FI:BANK Finnskur bankareikningur 

FI:GIRO Finnskur gíróreikningur 

GB:BACS Breskt millifærslukerfi banka  

GB:BANK Breskur bankareikningur 

GB:GIRO Breskur gíróreikningur 

IBAN Reikningsnúmer er gefið upp sem IBAN númer. International Bank 
Account Munber. 

IS:BANK Íslenskur bankareikningur 

IS:GIRO Íslenskur gíróreikningur 

IS:IK66 Íslenskur greiðsluseðill 

NO:BANK Norskur bankareikningur 

SE:BANKGIRO Sænskur bank gíroreikningur 

SE:PLUSGIRO Sænskur plus gíroreikningur 

SWIFTUS Reikningsupplýsingar eru ætlaðar fyrir SWIFT greiðslur til Bandaríkjanna. 

ZZZ Gagnkvæmt áveðið 
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6.2.11 Greiðslumáti - PaymentMeansCode 
Helstu kótar sem notaðir eru í NES. 

Kóti Lýsing 
1 Greiðslumáti ekki tilgreindur 

10 Peningagreiðsla 

20 Ávísun 

31 Millifærsla inn á bankareikning (innlend sem erlend) 

42 Innlend millifærsla milli reikninga 

48 Kort, debet, kredit eða innkaupakort 

49 Greiðslu- eða innheimtuþjónusta (þ.m.t. Kröfupottur, Greiðsluseðlar) 

50 Gírógreiðslureikningar 

93 Innkaupakort og kreditkort 

97 Uppgjör milli viðskiptaaðila t.d. með skuldajöfnun. 

6.2.12 Umgjörð - ProfileID 
Notað í öllum skeytum til að auðkenna hvaða umgjörð skeyti telst vera hluti af og þar með 
hvað viðskiptareglur eiga við skeytið og hvert innihald þess á að vera. 

Kóti Lýsing 
urn:www.nesubl.eu:profiles:profile1:ver1.0 Vörulisti 

urn:www.nesubl.eu:profiles:profile2:ver1.0 Uppfærsla vörulista 

urn:www.nesubl.eu:profiles:profile3:ver1.0 Grunn pöntun 

urn:www.nesubl.eu:profiles:profile4:ver1.0 Grunn reikningur 

urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver1.0 Grunn reikningur með kreditnótu 

urn:www.nesubl.eu:profiles:profile6:ver1.0 Grunn innkaup 

urn:www.nesubl.eu:profiles:profile7:ver1.0 Einföld innkaup 

urn:www.nesubl.eu:profiles:profile8:ver1.0 Grunn reikningur með kreditnótu og svari 

6.2.13 Tegund svars - ResponseCode 
Notað til að tilgreina eðlis svars (við öðru skjali). 

Kóti Lýsing 
BusinessAccept Skjalið er samþykkt frá viðskiptalegum forsendum. 

BusinessReject Skjalinu er hafnað frá viðskiptalegum forsendum. 

ProfileAccept Skjalið er samþykkt. Fellur að umgjörð. 

ProfileReject Skjalinu er hafnað því það stemmir ekki við umgjörðina (Profile). 

TechnicalReject Skjalinu ef hafnað vegna tæknilegrar villu. 

6.2.14 Staða útskiptingar - SubstitutionStatusCode 

Kóti Lýsing 
AR Varan er ekki í vörusafni (assortment) 

ItemReplaced Vörunni hefur verið skipt út. 

OrderedQuantityChanged Pöntuðu magni hefur verið breytt 

NewAnnouncement Ný vara – ekki tilbúin til afgreiðslu 

ItemTemporarilyUnavailable Tímabundið ófáanlegt. 

ItemDeleted Vara felld úr sölu 

SeasonalItemUnavailable Árstíðarbundin vara – ekki fáanleg 

OrderLineRejected Línu í pöntun er hafnað 

DeliveryPartyUnknown Sendandi vöru er ekki þekktur 
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ItemNotFound Vara finnst ekki 

DeliveryDateChanged Afgreiðsludegi breytt 

DeliveryDateNotPossible Afgreiðsludagsetning ekki möguleg 

NewAnnouncement Ný vara ekki enn fáanleg 

Original Upprunaleg pantanlína 

Substitution Staðkvæmdarvara 

6.2.15 Eining – UnitOfMeasure 
Eining vöru og þjónustu byggir á UN Recommendation 20. Helstu gildi sem notuð eru 
eftirfarandi. 

Kóti Lýsing 
C62 Stykki (var áður PCE) 

KGS Kíló 

MTR Metri 

LTR Lítrar 

MTK Fermetri 

MTQ Rúmmetri 

KMT Kílómeter 

TNE Tonn (metric) 

KWH Kílóvattsstund 

DAY Dagur 

HUR Klukkustund 

MIN Mínúta 

6.3 Kenni 
Kenni eru notuð til að auðkenna einstök tilvik svo sem aðila (kennitölur), vörur ofl.. Stöðluð 
kenni byggja á útgefnum númeraskrám s.s. fyrirtækjaskrá, þjóðskrá eða alþjóðlegum skrám 
eins og GLN (EAN). UBL leyfir notkun mismunandi kenna í tögum og eru eigindi (attributes 
notuð til að auðkenna hvaða kenni er verið að nota. Eftirfarandi eru eigindi sem notuð eru í 
einstaka tögum. Notuð eru tvö eigindi. 

schemaID Auðkenni þeirra skrár sem kennið er úr. 

schemaAgencyID Auðkenni þeirrar stofnunnar sem gefur út viðkomandi skrá. 

6.3.1 Vörur 
Ef notuð eru stöðluð vörununúmer þá eru eftirfarandi kódar notaðir. 

Listi schemaID schemaAgencyID 
GTIN (EAN) númer GTIN 9 

Ótilgreint númerakerfi (gagnkvæmt ákvarðað) ZZZ  

6.3.2 Aðilar 
Ef notuð eru stöðluð númer til að auðkenna aðila þá kennitala notuð hér á landi en í 
milliríkjaviðskiptum er mælt með notkun GLN númer (EAN kennitalna). 

Listi schemaID schemaAgencyID 
Kennitölur fyrirtækjaskrár og þjóðskrár IS:KT ZZZ 

GLN kennitölur (EAN) GLN 9 

Ótilgreint númerakerfi (gagnkvæmt ákvarðað) ZZZ  
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6.3.3 Virðisaukaskattsnúmer 

Listi schemaID schemaAgencyID 
Virðisaukaskattsnúmer ríkisskattstjóra IS:VSKNR ZZZ 

 

6.4 UBL skeyti 
Eftirfarandi tafla sýnir þau skeyti sem eru innan UBL2 staðalsins. Þau skeyti sem NES tekur á 
eru sýnd skyggð. 

Document Description Use case(s) involved 

Catalogue Request A document to request a Catalogue from a seller. May 
be either an entire new Catalogue or an update (at the 
discretion of the Seller). 

Create Catalogue, 
Update Item 
Specification, Update 
Pricing 

Catalogue A document produced by a party in the procurement 
chain that describes items and prices. The document 
typically enables the transmission of information 
regarding pricing and catalogue details for goods and 
services offered by a seller to a buyer. 

Create Catalogue 

Catalogue Deletion 

 

A document to cancel an entire Catalogue. All previous 
Catalogue information becomes obsolete. 

Delete Catalogue 

Catalogue Item 
Specification Update 

A document to update information about Items in an 
existing Catalogue. 

Update Catalogue Item 
Specification 

Catalogue Pricing 
Update 

 

A document to update information about Prices in an 
existing Catalogue. 

Update Catalogue Pricing 

Request For Quotation A document to request pricing and availability 
information about goods or services. The document 
may requesting a quote on specified goods or services. 

Sourcing 

Quotation A document to specify pricing and availability 
information about goods or services. The document 
which, with a view to concluding a contract, sets out 
the conditions under which the goods are offered. 

Sourcing 

Order A document that contains information directly relating 
to the economic event of ordering products. The 
document by means of which a customer initiates a 
transaction with a supplier for the supply of goods or 
services as specified, according to conditions set out in 
an offer, or otherwise known to the customer. 

Ordering 

Order Response A document responding to the customer to indicate 
detailed responses against a single order already 
received. 

Ordering 

Order Response Simple A document responding to the customer to indicate 
simple acceptance or rejection of an entire order. The 
document acknowledging an undertaking to fulfil an 
order and confirming conditions or acceptance of 
conditions. 

Ordering 

Order Change A document that contains information directly relating 
to the economic event of changing an order already 
sent. 

Ordering, Fulfilment 

Order Cancellation A document that advises either party of the 
cancellation of an Order. 

Ordering, Fulfilment 
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Document Description Use case(s) involved 

Despatch Advice A document that describes the content of goods 
shipped. Document/message by means of which the 
seller or consignor informs the consignee about the 
despatch of goods. 

Fulfilment 

Receipt Advice A document that advises the goods received and 
accepted by the buyer. The document acknowledges 
the receipt of goods and in addition may indicate 
receiving conditions. 

Fulfilment 

Invoice A document claiming payment for goods or services 
supplied under conditions agreed between the supplier 
and the customer. In most cases this document 
describes the actual financial commitment of goods or 
services ordered from the supplier. 

Billing 

Self Billed Invoice A document provided by a customer, in the name and 
on behalf of the supplier, describing the claim for 
payment for goods or services supplied under 
conditions agreed between the supplier and the 
customer.  

Billing 

Credit Note A document for a supplier to specify a reduced 
payment. The document for providing credit 
information to the relevant party. 

Billing 

Debit Note A document for a customer to specify a reduced 
payment. The document for providing debit 
information to the relevant party. 

Billing 

Self Billed Credit Note A document for a customer to specify a reduced 
payment in a Self Billing environment. The document 
indicates that the customer is claiming credit in a self 
billing environment. 

Billing 

Statement A document to list the financial transactions between 
customer and supplier and notify of their status. 

Billing 

Remittance Advice A document to specify that funds have been 
transferred from the customer to the supplier. The 
document advising of the remittance of payment. 

Payment 

Forwarding Instructions The document used by any party who gives 
instructions for the transportation services required for 
a consignment of goods to any party who is contracted 
to provide the transportation services. The parties who 
issue this document are commonly referred to as the 
shipper or consignor while the parties who receive this 
document are forwarders, carriers, shipping agents, 
etc. Note that this document may also be issued by a 
forwarder or shipping agent in their capacity as a 
"shipper". This document can be used to arrange for 
the transportation (1) of different types of goods or 
cargoes; (2) whether containerised or non-
containerized; (3) through different modes of 
transport including multi-modal and (4) from any 
origin to any destination. The document issued to a 
freight forwarder, giving instructions regarding the 
action to be taken by the forwarder for the forwarding 
of goods described therein. 

Initiate Transport 
Services 

Bill of Lading A document issued by the party who acts as an agent 
for the carrier or other agents, to the party who gives 
instructions for the transportation services (shipper, 
consignor, etc.) stating the details of the 
transportation, charges and terms and conditions 

Initiate Transport 
Services 
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Document Description Use case(s) involved 

under which the transportation service is provided. The 
party issuing this document does not necessarily 
provide the physical transportation service. It 
corresponds to the information on the Forwarding 
Instructions. It is used for any mode of transport. A 
Bill of Lading can serve as a contractual document 
between the parties for the transportation service. The 
document evidences a contract of carriage by sea and 
the acceptance of responsibility for the goods by the 
carrier, and by which the carrier undertakes to deliver 
the goods against surrender of the document. A 
provision in the document that the goods are to be 
delivered to the order of a named person, or to order, 
or to bearer, constitutes such an undertaking. A 
negotiable document that evidences a contract of 
carriage by sea and the taking over or loading of 
goods by carrier, and by which carrier undertakes to 
deliver goods against surrender of the document. A 
provision in the document that goods are to be 
delivered to the order of a named person, or to order, 
or to bearer, constitutes such an undertaking. 

Waybill A document issued by the party who acts as an agent 
for the carrier or other agents, to the party who gives 
instructions for the transportation services (shipper, 
consignor, etc.) stating the details of the 
transportation, charges and terms and conditions 
under which the transportation service is provided. The 
party issuing this document may not provide the 
physical transportation service. It corresponds to the 
information on the Forwarding Instructions. It is used 
for all modes of transport. It can serve as a 
contractual document between the parties for the 
transportation service. The document made out by the 
carrier or on behalf of the carrier evidencing the 
contract for the transport of cargo. A Waybill is a non-
negotiable document evidencing the contract for the 
transport of cargo. It provides information similar to 
Bill of Lading but is not negotiable and cannot be 
assigned to a third party.  

Initiate Transport 
Services 

Packing List A document stating the detail of how goods are 
packed. The document specifies the distribution of 
goods in individual packages (in trade environment the 
despatch advice message is used for the packing list). 

Initiate Transport 
Services 

Freight Invoice A document issued by a transport operation specifying 
freight costs and charges incurred for a transport 
operation and stating conditions of payment. 

Freight Billing 

Certificate of Origin A document required by governments, declaring that 
goods in a particular international shipment are of a 
certain origin. Customs offices will use this document 
to determine whether or not a preferential duty rate 
applies on the products being imported and whether a 
shipment may be legally imported during a specific 
quota period. The document identifies which authority 
or body authorized to issue it certifies expressly that 
the goods to which the certificate relates originate in a 
specific country. The word "country" may include a 
group of countries, a region or a part of a country. This 
certificate may also include a declaration by the 
manufacturer, producer, supplier, exporter or other 

Certification of Origin of 
Goods 
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Document Description Use case(s) involved 

competent person. 

Application Response A document to indicate the application's response to a 
transaction at the business application level concerning 
the processing of a document. 

All 

Reminder A document used to request payment. Reminder for Payment 

Transportation Status A message to report the transport status and/or 
change in the transportation status (i.e. event) 
between agreed parties. 

Report Status of Goods 

Attached Document In effect a ’wrapper’ UBL document that can contain 
anything. This allows a referenced document to be 
included in the package of documents being 
exchanged. 

All 

7 UPPLÝSINGAR UM SKJALIÐ 
Útgáfunúmer Útgáfudagur Lýsing 

VS01 23. jún 2006 Fyrstu drög að efnisinnihaldi. 

VS02 29. sep 2006 Fluttir inn þýddir kaflar úr Dönskum skjölum. 

VS03 3. nóv 2006 Heildstæð drög til umsagnar. 

1.00 29. des 2006 Fyrsta útgáfa. 

1.01 19. jan 2007 Leiðréttar slóðir í skeytalýsingar í kafla 4. 

1.10 2. des 2007 Lagfæringar á stafsetningu og málfræði. 

Breytingar m.t.t. útgáfu NES staðalsins. 

Bætt við umgjörð 8 

7.1.1 Umsjón 

Nafn Starfsheiti Tengslaupplýsingar 
Georg Birgisson Viðskiptafræðingur, MBA www.eykur.is, georg@eykur.is  

 


