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Специфікація документу – COACSU (Акт звірки) 
Таблиця містить спецификацію документу для формату XML. 

 

Назва поля Tип Формат Опис 

    

<Document-Coacsu> M   

    

<Coacsu-Header> M   

<CoacsuNumber>CoacsuNumber_1</CoacsuNumber> M X(35) Номер Акту звірки 

<CoacsuDate>1999-09-09</CoacsuDate> M CCYY-MM-DD Дата Акту звірки 

<AccountingPeriod>19990909-19990909</AccountingPeriod> O CCYYMMDD - 
CCYYMMDD 

Звітний період 

<AccountingPeriodStartDate>1999-09-09</AccountingPeriodStartDate> O CCYY-MM-DD Дата початку звітного періоду 

<AccountingPeriodEndDate>1999-09-09</AccountingPeriodEndDate> O CCYY-MM-DD Дата закінчення звітного періоду 

<Currency>PLN</Currency> O X(3) Валюта 

<Remarks>Remarks_1</Remarks> O X(350) Помітки 

<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode> O „O” Тип документу: 
„O” – оригінал 

<MessageType>1</MessageType> O „1” | „2” | „3” Тип повіомлення: 

1 – Акт звірки по штрафним санкціях 

2 – Акт  звірки за послуги 
3 - Інше 

<SignerPersonName> initials </SignerPersonName>  X(70) ПІБ особи ка має право підпису 

</Coacsu-Header>    

    

<Coacsu-Parties> M   

<Buyer> M   

<ILN>1111111111111</ILN> M [0-9](13) GLN покупця 

</Buyer>    

<Seller> M   

<ILN>1111111111111</ILN> M [0-9](13) GLN продавця 

</Seller>    

</Coacsu-Parties>    

    

<Coacsu-Documents> M   

<Document> M [n]   

<Document -Item> M   

<DocumentName>Commercial  invoice</DocumentName> M X(35) Назва документу 

<DocumentType>FT</DocumentType> O X(35) Тип документу 

<DocumentNumber>DocumentNumber    _1</DocumentNumber> M X(35) Номер документу 

<DocumentDate>1999-09-09</DocumentDate> O CCYY-MM-DD Дата документу 

<DocumentPeriod></DocumentPeriod> O X(35) Період 

<AmountDue>46.60</AmountDue> O R2 Сума нарахована 

<AmountPaid>46.60</AmountPaid> O R2 Сума опат 
    

<Document-Delivery>    

<DeliveryLocationNumber>1111111111111</DeliveryLocationNumber> M [0-9](13) Код місця доставки 

</Document-Delivery>    

</Document -Item>    

</Document>    

</Coacsu-Documents>    

    

<Coacsu-Summary> O   

<TotalAmountDue>46.90</TotalAmountDue> O R2 Загальна сума нарахування 

<TotalGrossPaymentAmount>46.90</TotalGrossPaymentAmount> O R2 Загальна сума оплат з ПДВ 

<TotalNetPaymentAmount>46.90</TotalNetPaymentAmount> O R2 Загальна сума оплат без ПДВ 

<TotalAmountPaid>150.00</ TotalAmountPaid > O R2 Загальна сума оплат 

<OpeningBalanceAmount>12.00</OpeningBalanceAmount> O R2 Початкове сальдо 

<ClosingBalanceAmount>15.00</ClosingBalanceAmount> O R2 Кінцеве сальдо 

</Coacsu-Summary>    

    

</Document-Coacsu>    
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Тип кодування: 
Документи кодуються у стандарті UTF-8. 

Важливим є написання великої та маленької букв у назвах полів. 
 

Типи: 
M- обов'язковий 

O- Опціональний 

 

Формат полів 
[A-Z](3) великі літери від A до Z; максимально до 3-х знаків 

X(n) Текст (шістнадцятицифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<', '>' i '&'); 

максимально n знаків [0-9](13) цифри від “0” до “9”; максимально 13 знаків 

[-0-9](20) цифри від “0” до “9” і знак мінус “-“; 

максимально 20 знаків N0(n) integer, максимально n знаків 

R2(n) Кількість з точністю до 2 місць після коми (на пр. 23.45) десята частина 

відокремлена точкою, максимально n знаків 

CCYY-mm-dd формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день) 

hh:mm формат часу ("hh" – час у 24 годинному вимірі, "mm" – 

хвилини) 1 в точності одна поява 

1..n від 1 до безкінечності 
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