
Структура DBF файлу. СЕП-4

Зміни в файлах імпорту \ експорту платежів в CorpLight

Назва поля довжина тип призначення
1 ndoc 10 C номер документа
2 dt 8 D дата документа
3 dv 8 D дата валютування**
4 acccli 29 C Рахунок (IBAN )відправника
5 acccor 29 C Рахунок (IBAN )отримувача
6 okpocor 29 C Податковий код отримувача (ІПН, ЄДРПОУ)
7 namecor 140 C ім’я отримувача
8 summa 20 N сума платежу «в копійках»
9 val 4 N код валюти платежу
10 nazn 420 C призначення платежу
11

cod_cor 20 N
Код країни-нерезидента отримувача (ISO 3166-
1 numeric)**

12 add_req 160 C Додаткові реквізити
13 uetr 36 C універсальний ідентифікатор ***

Типи даних:

C

Символьний тип даних. Допускаються символи з кодами від 32 (десяткове) до 255 (десяткове) включно. Дані,
які мають тип «С»,  мають бути вирівняні по лівому краю поля і містити хоча б один не-пробільний символ
(тобто перший символ поля – не пробіл). Вільне місце поля справа має бути заповнене пробілами. Порожнє
значення для цього типу даних не припускається

N

Числовий беззнаковий тип даних. Допускаються тільки цифри від 0 до 9. Нуль не може бути першою цифрою
числа (за винятком самого числа «нуль»).  Дані, які мають тип «N»,  мають бути вирівняні по правому краю
поля,  вільне  місце  поля зліва  має  бути  заповнене  пробілами.  Порожнє  значення для цього типу даних не
припускається

D

Дата РРРРММДД, де:
РРРР – рік (від 0000 до 9999) 
ММ – місяць (від 01 до 12), ДД – день (від 01 до 31)
Якщо реквізит заповнюється, то допускаються тільки цифри від 0 до 9, пробіли неприпустимі.
Порожнім значенням для цього типу даних є «всі пробіли».

Примітки:

* обов'язково якщо п.6 (податковий код) дорівнює 00000000
** якщо поле пусте, то дата валютування відповідатиме даті документу.
***  поле «uetr» - універсальний ідентифікатор, що присвоюється АБС банку за допомогою якого можливо
здійснити  розшук/статус  документу  в  СЕП4.  За  умови  імпорту  має  бути  пустим  (null),  при  експорті
(виписка) приймає символьне значення (приклад заповнення: afe790bb-bf3a-4292-b4d5-a28ed2300ec4)
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