Zbiorcze zestawienie rozszerzeń w pliku XML faktury LP
w stosunku do standardu GS1.
Wersja 1.1 z dnia 26.04.2012

Każdy tag w pliku XML będący rozszerzeniem w stosunku do standardu XML zawiera się w
nadrzędnym tagu kończącym się słowem Extension (np. nameAndAddressExtension). Tag
będący rozszerzeniem zawiera kolekcję obiektów definiujących dodatkowe właściwości
dokumentu. Poniższa tabela pokazuje również, w jakim tagu (lub tagach) nadrzędnym
występuje rozszerzenie. Na przykład <nameAndAddressExtension> jest rozszerzeniem tagu
<nameAndAddress> (znajduje się wewnątrz tego tagu), który jest składową tagów <buyer>,
<seller>, <shipTo>, <payer>.
Tag XML
Rozszerzenie do nabywcy, sprzedawcy, płatnika
i odbiorcy
<buyer>, <seller>, <shipTo>, <payer>

<nameAndAddress>
<nameAndAddressExtension>
<post>poczta</post>
<phone>nr_telefonu</phone>
<fax>nr_faksu</fax>
<identifierNumber>1707
</identifierNumber>
<bankName>nazwa_banku
</bankName>
<NIP2>numer_NIP_bez_’‐‘</NIP2>
</nameAndAddressExtension>
</nameAndAddress>
Rozszerzenie do linii faktury
<invoiceLineItem number="x">
<invoiceLineItemExtension>
<itemAddText>Umowa portal
</itemAddText>
<masterContractNumber>nr_umowy_nadrzędnej
</masterContractNumber>
<stockQuantity>
<value> 2.55</value>
<unitOfMeasure>
<measurementUnitCodeValue>M3
</measurementUnitCodeValue
</unitOfMeasure>
</stockQuantity>

Opis

format

Informacje o nabywcy,
sprzedawcy, płatniku i
odbiorcy
Informacje adresowe
Poczta
Numer telefonu
Numer fax
Numer wewnętrzny klienta

String
String
String
Numeric

Nazwa banku

String

Numer NIP bez znaków ‘‐‘

Dodatkowy tekst do pozycji
faktury
Numer umowy RDLP, DGLP

String

Ilość magazynowa

Float

Magazynowa jednostka
miary

String
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<priceAddPercent1> 0.00
</priceAddPercent1>
<priceAddPercent2> 0.00
</priceAddPercent2>
<discount1> 0.00</discount1>
<discountType1>%</discountType1>

<stockNumber></stockNumber>
<stockLocation>lokalizacja_magazynu
</stockLocation>
<planItem></planItem>
<orderItemNumber>28
</orderItemNumber>
<inventoryNumber>
</inventoryNumber>
<huntDistrict></huntDistrict>
<originalFlag></originalFlag>

<reasonCorrection></reasonCorrection>
<itemType>D</itemType>
</invoiceLineItemExtension>
</invoiceLineItem>
Rozszerzenie warunków płatności
<paymentTerms paymentTermsEvent=
"DATE_OF_INVOICE" paymentTermsType=
”BASIC_NET”>
<netPayment>
<netPaymentExtension>
<netPaymentDescription>zapłata
w terminie 30 dni od daty faktury
</netPaymentDescription>
</netPaymentExtension>
</netPayment>
</paymentTerms>
Rozszerzenie ogólnej wartości faktury oraz
podsumowania faktury wg stawek VAT
<totalInvoiceAmountPayable>1000
</totalInvoiceAmountPayable>
<totalInvoiceAmountPayableExtension>

<totalNatInvoiceAmount>856

Procent dopłaty 1

Float

Procent dopłaty 2

Float

Rabat 1
Rodzaj rabatu
(% ‐ procentowy / K ‐
kwotowy)
Numer magazynu
Lokalizacja drewna

Float
String

Numer pozycji planu
Numer pozycji zlecenia

Numeric
Numeric

Numer inwentarza

String

Numer obwodu łowieckiego
Wskaźnik pozycji faktury (O –
oryginał / N – pozycja
aktualna)
Powód korekty
Rodzaj artykułu

String
String

String
String

Termin płatności

String

String
String

Tag ten pojawia się tylko dla
faktur wystawionych w
walucie obcej
Wartość netto w ZŁ
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</totalNatInvoiceAmount>
<totalNatTaxAmount>166
</totalNatTaxAmount>
<totalNatInvoiceAmountPayable>1112
</totalNatInvoiceAmountPayable>
</totalInvoiceAmountPayableExtension>
<InvoiceSummary>
<InvoiceSummaryExtension>
<NatinNetValueSummaryForTaxRate>
</NatinNetValueSummaryForTaxRate>

<NatinTaxAmountSummaryForTaxRate>
</NatinTaxAmountSummaryForTaxRate>
<NatinValueSummaryForTaxRate>
</NatinValueSummaryForTaxRate>
</InvoiceSummaryExtension>
</InvoiceSummary>
Rozszerzenia z tekstem dodatkowym do faktury
<invoiceTextExtension>
<invoiceReferenceText>
</invoiceReferenceText>

<duplicateText></duplicateText>
<invoiceTestText>To jest wydruk testowy!!!
Został wykonany z bazy testowej n1111prod.
Nie może być traktowany jako dokument.
</invoiceTestText>
<invoiceTextHeader></invoiceTextHeader>
<invoiceFSCText>
Drewno czyste według FSC, pochodzące z
lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z
międzynarodowymi standardami FSC,
co potwierdza certyfikat:
SGS‐FM/COC‐000243
</invoiceFSCText>
</invoiceTextFooter> </invoiceTextFooter>

Watość podatku w ZŁ
Wartość brutto w ZŁ

Tag pojawia się opcjonalnie,
tylko dla faktur
wystawionych w walucie
obcej. Wartość netto w zł dla
stawki podatku VAT
J/w. Wartość podatku w zł
dla stawki VAT
J/w. Wartość brutto w zł dla
stawki VAT

Występuje dla faktury
korygującej i zawiera
odwołanie do faktury
oryginalnej
Tekst duplikatu faktury
Informacja o wydruku z bazy
testowej

Opcjonalny tekst dodany w
nagłówku faktury
Certyfikat FSC

Opcjonalnie dodany tekst w
stopce faktury

</invoiceTextExtension>
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