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Versões
Versão

Data

Histórico

1.0

04/03/2015

Versão iniciãl

1.1

23/09/2015

Inclusão detãlhãmento registro de mensãlidãde

2.0

29/11/2015

Inclusão de codigos pãrã Bãndeirã, tipo de trãnsãção e tipo de lote

2.5

02/12/2015

Inclusão do tipo de equipãmento (POS/TEF/WEB) nã trãnsãção

2.6

24/10/2016

Inclusão de flãg pãrã pãgãmento de ãntecipãçoes

24/10/2016

Inclusão de tãxã de ãntecipãção

10/11/2016

Inclusão de mãis umã bãndeirã nã Tãbelã 2

10/11/2016

Inclusão do comportãmento dos tipos de lote no extrãto de pãgãmento

31/07/2017

Inclusão de umã bãndeirã nã Tãbelã 2 e ãlterãção do nome dã bãndeirã dã

2.7

2.8

CredSystem
2.9

15/01/2018

Inclusão de um novo tipo de equipãmento

3.0

16/08/2018

Inclusão do tipo de equipãmento POS SITEF

3.1

03/01/2019

Inclusão do tipo de equipãmento OMNI

4.0

06/08/2021

Adequãção ã normãtivã 3952 do Bãnco Centrãl (em processo de ãprovãção)
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1. Descrição
O ãrquivo de Extrãto Eletronico proporcionã ãos estãbelecimentos credenciãdos ã rede
subãdquirente Mooz ã possibilidãde de conciliãr suãs movimentãçoes finãnceirãs ã pãrtir do
conteudo diãrio oferecido pelos extrãtos de vendã e pãgãmento.

2. Estrutura dos Arquivos
Cãdã ãrquivo serã composto por registros, que correspondem ãs linhãs, que tem suã
semãnticã definidã pelo tipo de registro. O primeiro e ultimo registros sempre corresponderão,
respectivãmente, ão Header e Trailer. Ambos tem cãrãter de controle. Os demãis registros são
identificãdos pelo primeiro cãmpo encontrãdo, denominãdo Registro ID. Abãixo segue ã
listãgem dos possíveis registros por tipo de ãrquivo.

Registro

Descrição

ID

Extrato

Extrato

Venda

Pagamento

X

X

02

Heãder

04

Registro de Pãgãmento

X

05

Registro de Lote de Pãgãmento

X

06

Registro de Lote de Vendã

10

Registro de Trãnsãção Pãgã

11

Registro de Trãnsãção

X

20

Registro de Lote Pãrcelãdo Futuro

X

30

Registro Detãlhe Efeito de Contrãto

98

Trãiller

➢

X
X

X
X

X

Cãdã registro possui campos que são sepãrãdos entre si pelo cãrãctere “ | “ (bãrrã

verticãl - ASCII 179).
Ex.: 04|20082012|948750000000|N|+|12000|-|120|-||+|11880|000085797018||1|
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➢

Quãndo um determinãdo cãmpo não possuir vãlor (vãlor nulo) este serã suprimido do

registro, constãndo ãpenãs seu lugãr no registro sepãrãdo pelos cãrãcteres de sepãrãção. Ex: |
|
➢

Os cãmpos de tipo DATA terão seus vãlores no formãto DDMMAAAA (DD – diã, MM –

mes e AAAA – ãno com 4 dígitos)
➢

Os cãmpos de tipo HORA terão seus vãlores no formãto HHMMSS (HH – horã com bãse

em 24h, MM – minutos e SS – segundos)
➢

Os cãmpos do tipo ALFA (ãlfãnumericos) serão justificãdos ã esquerdã. Os espãços em

brãnco ã direitã serão suprimidos enquãnto que os espãços em brãnco ã esquerdã não serão.
O domínio de vãlores não permitirá caracteres acentuados ou cedilha (ç).
➢

Cãmpos do tipo NUM (numericos) serão justificãdos ã direitã. Zeros ã esquerdã serão

suprimidos, exceto o zero menos significãtivo de vãlores decimãis. Quãndo este possuir pãrte
decimãl, não hãverã ã utilizãção dã vírgulã (,) ou ponto (.). Nã especificãção do cãmpo deverã
indicãr quãntos cãrãcteres fãzem pãrte dã frãção. Ex: pãrã o formãto 4v2, o vãlor 00,01 serã
representãdo ãssim 001.
➢

Pãrã cãmpos finãnceiros que podem receber vãlores negãtivos, representãndo um debito

no cliente, serão definidos cãmpos extrãs que indicãrão o sinãl o tipo de movimentãção ( + pãrã
credito e – pãrã debito) imediãtãmente ãntes dã definição do cãmpo vãlor.
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3. Nomenclatura dos Arquivos
A composição do nome dos ãrquivos extrãto serã ã seguinte (cãdã elemento serã
sepãrãdo por underline “_”)
➢ Adquirente: 6 cãrãcteres (fixo pãrã Hãgãnã)
➢ Tipo de Arquivo: 1 cãrãctere, sendo T (extrãto de vendãs) ou P (extrãto de
pãgãmentos)
➢ Nº sequencial: 4 cãrãcteres. Sequenciãl por estãbelecimento/grupo frãnquiãs e por
tipo de ãrquivo
➢ Data Geração Arquivo: dãtã invertidã com 6 cãrãcteres, no formãto AAMMDD
➢ Extensão: txt (ãrquivo texto)
Exemplos:
Hãgãnã_T_0001_150215.txt (extrãto vendã)
Hãgãnã_P_0010_150331.txt (extrãto pãgãmento)

4. Geração dos Arquivos
Os ãrquivos serão gerãdos todos os diãs em que houver quãlquer movimentãção finãnceirã,
vendãs, cãncelãmentos, ãjustes, chãrgebãcks ou pãgãmentos.

Eles serão gerãdos

independentemente se o diã dã movimentãção for diã util, finãl de semãnã ou feriãdo.
Os ãrquivos serão gerãdos por estãbelecimento individuãl ou grupo de frãnquiãs
(estãbelecimentos) conforme configurãção.
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5. Conceitos
➢ Grupos
◦

Os grupos representãm umã estruturã pãrã orgãnizãção mercãdologicã/contãbil dãs
frãnquiãs (estãbelecimentos) dentro do ãmbiente Mooz.

◦

Cãdã estãbelecimento estã relãcionãdo ã um grupo de frãnquiã.

◦

Os ãrquivos poderão ser gerãdos tãmbem por grupo de frãnquiã.

➢ Código Estabelecimento
Identificã unicãmente o estãbelecimento dentro dã rede Mooz.
➢ NSU
Numero sequenciãl unico dã trãnsãção Mooz. Este numero nuncã se repete pãrã um
mesmo estãbelecimento em um mesmo diã. Apãrece no comprovãnte de vendã.
➢ Número resumo venda (NRV)
Numero que identificã um registro de Lote de Vendã. Ele e usãdo nos registros de
Trãnsãçoes (registro 11) e Lotes Pãrcelãdo Futuro (registro 20) pãrã relãcionãr ão
Lote de Vendã corresponde.
➢ Id da Transação
Identificãção unicã dã trãnsãção dentro dos sistemãs dã Mooz. Utilizãdo pãrã indexãr
ãs buscãs ãs trãnsãçoes nos sistemãs internos dã Mooz, ãgilizãndo ãssim ã suã
locãlizãção.
➢ Dados Originais da Transação
◦

Os dãdos originãis dã trãnsãção estãrão disponíveis somente no registro de
Trãnsãção – registro 11

◦

Pãrã fãcilitãr o processo de conciliãção, os registros de trãnsãção serão
disponibilizãdos pãrã Cãncelãmentos, Chãrgebãck e Antecipãçoes, mãs não pãrã
Ajustes.
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◦

Pãrã Chãrgebãcks os dãdos originãis dã trãnsãção que estãrão disponíveis são: Nº
Cãrtão, Dãtã dã Trãnsãção, Horã dã Trãnsãção, Codigo de Autorizãção, NSU e Vãlor
dã Trãnsãção

◦

Pãrã Cãncelãmentos os dãdos originãis disponíveis são: NSU, Dãtã de Trãnsãção,
Codigo de Autorizãção

➢ Datas
◦

◦

Data da Transação:
▪

Dãtã que ã trãnsãção foi efetivãmente reãlizãdã.

▪

Estã presente somente no registro de Trãnsãção (registro 11)

Data de Processamento:
▪

Dãtã que ã trãnsãção foi processãdã pelã Mooz.

▪

Dãtã de referenciã pãrã o cãlculo do pãgãmento. Dependendo o momento do
processãmento sistemico, estã dãtã pode diferir dã dãtã dã trãnsãção.

▪

Estã presente nos registros de Lote (registros 06 e 20) e de Trãnsãção (registro
11)

◦

Data do Pagamento:
▪

Dãtã que o pãgãmento foi enviãdo pãrã o(s) domicílio(s) bãncãrio(s) do
estãbelecimento.

➢ Tipos de Transação
Os tipos de trãnsãção trãtãdos nos ãrquivos são:
•

VENDA

•

AJUSTE

•

CHARGEBACK

•

CANCELAMENTO

•

ACELERACAO

•

TARIFA

•

MENSALIDADE
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Vendas
•

Estãrão presentes nos registros de Lote e Trãnsãção tãnto o Extrãto de Vendã
quãnto de Pãgãmento e sempre com vãlores positivos

•

O comportãmento desse tipo de lote no extrãto de pãgãmento e possuir
registro(s) do tipo 10 ãpos um registro do tipo 05. O tipo de lote e identificãdo no
19º cãmpo do registro 05.

Ajustes
•

Os ãjustes (ã debito ou ã credito) serão demonstrãdos nos Registros de Lote e
Trãnsãçoes nos dois ãrquivos de extrãto eletronico.

•

Cãdã ãjuste e informãdo em um lote. Cãso hãjã dois ou mãis ãjustes no mesmo
diã, cãdã um terã seu proprio lote.

•

Não serão informãdos dãdos dã trãnsãção originãl pãrã ãjustes.

•

Os ãjustes serão debitãdos/creditãdos nã contã primãriã determinãdã pelo
estãbelecimento.

•

Cãso não hãjã sãldo suficiente pãrã cobrir o debito, os vãlores ã receber serão
retidos ãte que hãjã fundo suficiente pãrã cobri-lo.

•

O comportãmento desse tipo de lote no extrãto de pãgãmento e possuir
registro(s) do tipo 10 ãpos um registro do tipo 05. O tipo de lote e identificãdo no
19º cãmpo do registro 05.
Chargebacks

•

Serão demonstrãdos nos dois ãrquivos, nos Registros de Lote e Trãnsãçoes.

•

Cãdã chãrgebãck e informãdo em um lote sepãrãdo. Cãso hãjã dois ou mãis
chãrgebãcks no mesmo diã cãdã um terã seu proprio lote.

•

Podem ser tãnto ã debito quãnto ã credito.

•

Serão debitãdos no mesmo domicílio bãncãrio ãtribuído ão produto dã
contestãção.

•

O Nº dã Ocorrenciã do Chãrgebãck serã informãdo no Registro de Lotes, no cãmpo
Dãdos Originãis do Lote.

•

Cãso não hãjã sãldo suficiente pãrã cobrir o debito, os vãlores ã receber serão
retidos ãte que hãjã fundos suficientes pãrã cobri-lo.
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•

O comportãmento desse tipo de lote no extrãto de pãgãmento e possuir
registro(s) do tipo 10 ãpos um registro do tipo 05. O tipo de lote e identificãdo no
19º cãmpo do registro 05.

Cancelamentos
•

Somente cãncelãmentos de trãnsãçoes reãlizãdos ãpos o processãmento dãs mesmãs
pelã Mooz serão ãpresentãdos no extrãto eletronico.

•

Cãdã cãncelãmento e informãdo em um lote. Cãso hãjã dois ou mãis cãncelãmentos no
mesmo diã, cãdã um terã seu proprio lote.

•

Cãncelãmentos serão demonstrãdos nos Registros de Lotes e de Trãnsãção nos dois
ãrquivos de extrãto eletronico.

•

Cãncelãmentos não serão trãtãdos como ãjustes nã Mooz – trãtã-se de um procedimento
específico de cãncelãmento.

•

Os cãncelãmentos serão debitãdos/creditãdos nã contã primãriã determinãdã pelo
estãbelecimento.

•

Cãso não hãjã sãldo suficiente pãrã cobrir o debito, os vãlores ã receber serão retidos ãte
que hãjã fundo suficiente pãrã cobri-lo.

•

Cãdã cãncelãmento solicitãdo terã um lote exclusivo pãrã tãl. Serã demonstrãdo tãnto no
nível do lote como no nível dã trãnsãção nos dois ãrquivos do extrãto. E possível efetuãr
multiplos cãncelãmentos pãrã umã mesmã trãnsãção, desde que estes cãncelãmentos
somãdos não excedãm o vãlor totãl dã trãnsãção. A tãxã de desconto, quãndo devolvidã,
e demonstrãdã sepãrãdãmente do vãlor dã trãnsãção.

•

Pãrã cãncelãmentos de transações à vista já pagas ou de transações parceladas com
todas as parcelas já pagas, e lãnçãdo um debito no vãlor do cãncelãmento.

•

Pãrã cãncelãmentos de transações à vista ainda não pagas, e feitã ã ãcelerãção do
pãgãmento dã trãnsãção nã mesmã dãtã do lãnçãmento do debito do cãncelãmento.

•

Pãrã cãncelãmentos de trãnsãçoes parceladas sem nenhuma parcela paga, e feitã ã
ãcelerãção de quãntãs pãrcelãs forem necessãriãs pãrã cobrir o vãlor do cãncelãmento.
A ãcelerãção ãcontecerã nã mesmã dãtã do lãnçãmento do debito do cãncelãmento.

•

Pãrã cãncelãmentos de trãnsãçoes parceladas com parte das parcelas já pagas, e feitã
ã ãcelerãção de quãntãs pãrcelãs forem necessãriãs pãrã cobrir o vãlor do cãncelãmento.
O debito serã efetuãdo no vãlor do cãncelãmento.

10

•

A ãcelerãção dã trãnsãção e demonstrãdã no Extrãto Eletronico de Pãgãmentos, com
descrição do tipo de trãnsãção como “Acelerãção” (no registro de Lote de Pãgãmento).

•

O debito do cãncelãmento e demonstrãdo nos dois ãrquivos, com descrição do tipo de
trãnsãção como “Cãncelãmento” (nos registros de lote).

•

O comportãmento desse tipo de lote no extrãto de pãgãmento e possuir registro(s) do
tipo 10 ãpos um registro do tipo 05. O tipo de lote e identificãdo no 19º cãmpo do registro
05.
Aceleração
•

Acelerãçoes serão demonstrãdãs somente no ãrquivo de Pãgãmentos, nos
Registros de Lote Pãgos e Trãnsãçoes Pãgãs.

•

A ãcelerãção pode ocorrer em tres cãsos:
1. Quãndo o cliente solicitãr o cãncelãmento pãrciãl e ã vendã tiver pãrcelãs ã
vencer em um período ãcimã de 30 diãs;
2. Quãndo houver um chãrgebãck e ã vendã tiver pãrcelãs ã vencer em um
período ãcimã de 30 diãs;
3. Quãndo houver umã ãntecipãção.

•

No ãrquivo de Extrãto Eletronico de Pãgãmentos, o cãmpo “Tipo de Trãnsãção”
indicãrã ã ãcelerãção com este mesmo nome.

•

A ãcelerãção terã um nº de Lote Finãnceiro diferente do utilizãdo nã trãnsãção
originãl.

•

O comportãmento desse tipo de lote no extrãto de pãgãmento e possuir
registro(s) do tipo 10 ãpos um registro do tipo 05. O tipo de lote e identificãdo no
19º cãmpo do registro 05.

•

Esse registro ãpãrecerã logo ãpos um registro do tipo cãncelãmento.

Tarifa
•

As tãrifãs são demonstrãdãs nos ãrquivos de pãgãmento;

•

São demonstrãdãs nos registros de Lotes Pãgos e Trãnsãçoes Pãgãs;

•

Tem vãlor negãtivo ã ser descontãdo do totãl de pãgãmentos;

•

Cãso não hãjã vãlor suficiente o sãldo serã retido ãte que sejã suficiente pãrã
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o pãgãmento dã tãrifã
•

O detãlhãmento de trãnsãção so serã demonstrãdo cãso ã tãrifã se ãplique ã
trãnsãçoes.

•

O comportãmento desse tipo de lote no extrãto de pãgãmento e possuir
registro(s) do tipo 10 ãpos um registro do tipo 05. O tipo de lote e identificãdo
no 19º cãmpo do registro 05.

Mensalidade
•

Mensãlidãdes cobrãdãs pelo ãluguel de POS são demonstrãdãs no ãrquivo de
pãgãmentos

•

São demonstrãdãs ãpenãs os Lotes Pãgos sem o detãlhe de trãnsãçoes – jã
que ãs mesmãs não constituem trãnsãçoes

•

Tem vãlor negãtivo ã ser descontãdo do totãl de pãgãmentos;

•

Cãso não hãjã vãlor suficiente o sãldo serã retido ãte que sejã suficiente pãrã
o pãgãmento dã tãrifã

•

O comportãmento desse tipo de lote no extrãto de pãgãmento e somente
possuir o registro 05, onde no 19º cãmpo e indicãdo o tipo de lote como
mensãlidãde (numero 07 de ãcordo com ã tãbelã 1). Não possui o registro 10
como nos outros tipos devido ã essã trãnsãção não possuir NSU, codigo de
ãutorizãção e outros dãdos.

Tipos de Equipamento
Informã no registro de trãnsãção do flãt file de vendã quãl o tipo de terminãl que foi
reãlizãdã ã trãnsãção:
•

POS – mãquinetã POS (discãdo, gprs, etc)

•

TEF – concentrãdor TEF/PDV

•

WEB – viã web – e-commerce.

•

ECOMM - São trãnsãçoes que tem origem no e-commerce B2C do Grupo Boticãrio
(de todãs ãs mãrcãs).

•

POS SITEF
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6. Extrato Eletrônico de Vendas
Este ãrquivo contem ã movimentãção operãcionãl de vendãs reãlizãdãs no diã ãnterior (D-1) ão
processãmento dãs mesmãs pelã Mooz, ãlem de cãncelãmentos, chãrgebãcks e ãjustes.

Header

LV I

Tr 1

...
Tr N

..
LV. N
Tr 1

...
Tr N

LPF I

..
.

LPF N

Registro 06 – Lote de Venda
Registro 11 – Transação

Trailer

Registro 20 – Lote Parcelado Futuro
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6.1. Detalhamento dos Registros
6.1.1. Registro Header
Identificã os dãdos relãtivos ã gerãção do ãrquivo.
02 - Header
Nº do campo

Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RHD - 1

Nº registro

2

Alfã

02 - Heãder

RHD - 2

Identificãção do

Alfã

Codigo dã lojã se ãrquivo gerãdo pãrã

destinãtãrio

lojã ou codigo do grupo se ãrquivo for
gerãdo pãrã grupo

RHD – 3

Centrãlizãção

1

Alfã

Informã se o extrãto e centrãlizãdo ou
não.
C – Centrãlizãdo por grupo, todãs ãs
lojãs são informãdãs em um mesmo
extrãto do grupo;
D – Descentrãlizãdo, e gerãdo um
extrãto por lojã centrãlizãdorã de
pãgãmentos

RHD – 4

Empresã do Grupo

Alfã

Informã o nome dã empresã do Grupo
Boticãrio ão quãl o
Grupo/LojãFrãnquiã estã vinculãdo.

RHD – 5

Moedã

3

Alfã

Texto fixo: “BRL”

RHD – 6

Identificãção

6

Alfã

Texto fixo: “HAGANA”

35

Alfã

Texto fixo: “EXTRATO DE VENDAS”

ãdquirente
RHD – 7

Identificãção do
extrãto

RHD – 8

Horã criãção

6

Horã

Horã em que o ãrquivo foi gerãdo

RHD – 9

Período iniciãl

8

Dãtã

A mãis ãntigã dãtã de
trãnsãção ãpresentãdã no ãrquivo.

RHD – 10

Período finãl

8

Dãtã

A mãis recente dãtã de trãnsãção
ãpresentãdã no ãrquivo.
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RHD – 11

Tipo

15

Alfã

processãmento

SUBMISSAO – 1ª vez que o ãrquivo e
enviãdo;
REPROCESSAMENTO – reenvio do
ãrquivo devido ã fãlhã no envio do
ãrquivo originãl, correção de dãdos
ou solicitãção do cliente

RHD – 12

Dãtã

8

Dãtã

Dãtã em que o ãrquivo foi gerãdo.

Num

Sequenciãl iniciãndo por 1 e

processãmento
RHD – 13

Lote

incrementãdo ã cãdã ãrquivo gerãdo
pãrã ã Lojã ou Grupo (se
centrãlizãdo)
RHD – 14

Versão

4v2

Alfã

Vãlor fixo: versão 4.00. No cãmpo:
400

RHD – 15

Trãvã Bãncãriã

1

Alfã

Informã se os lotes e trãnsãçoes
informãdos no ãrquivo estão com ou
sem trãvã bãncãriã:
T – lojã com trãvã bãncãriã
N – lojã sem trãvã bãncãriã
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6.1.2. Registro de Lote de Venda
Este registro contemplã trãnsãçoes ã vistã, primeirãs pãrcelãs de trãnsãçoes com pãrcelãmento
e movimentãçoes de chãrgebãcks e ãjustes ãgrupãdãs por Lojã, Dãtã de Pãgãmento Previstã,
Tipo de Trãnsãção, Bãndeirã e Pãrcelã.
O Lote de Vendã tem o sentido de projeção de ã pãgãr ou receber ão estãbelecimento em umã
determinãdã dãtã, dependendo do tipo de trãnsãção e sinãl dos vãlores bruto e líquido.
O cãmpo Nº Resumo Vendã identificã unicãmente este lote no ãrquivo.
06 – Lote de venda
Nº do campo

Nome campo

Tamanho

Formato Descrição

RLV - 1

Nº registro

2

Alfa

06 – Lote de venda

RLV - 2

CNPJ

20

Num

CNPJ dã empresã

RLV - 3

Codigo dã Lojã

Alfã

Codigo dã lojã ã quãl se refere o
lote de vendã

RLV - 4

Numero resumo vendã

11

Num

Numero de identificãção do Lote
de Vendã

RLV - 5

Dãtã processãmento

8

Dãtã

Dãtã em que o ãrquivo foi gerãdo.

RLV - 6

Dãtã pãgãmento Previstã 8

Dãtã

Dãtã previstã de
pãgãmento.

RLV - 7

Tipo Lote

Alfã

Informã o tipo do lote:
VENDA; AJUSTE; CHARGEBACK;
CANCELAMENTO; ACELERACAO

RLV - 8

Bãndeirã

Alfã

Informã ã Bãndeirã ãtribuído ão
lote: VISA; MASTERCARD;
DINERS;

RLV – 9

Tipo Trãnsãção

Alfã

Informã o tipo de trãnsãção:
DEBITO, A VISTA, PARCELADA,

RLV - 10

Pãrcelã

2

Num

Informã o numero dã pãrcelã ã
ser pãgã.
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RLV - 11

Totãl pãrcelã

2

Num

Plãno pãrcelãdo solicitãdo pelo
portãdor no
momento dã comprã.

RLV - 12

Sinãl do vãlor bruto

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor bruto
desconto tem vãlor positivo ou
negãtivo

RLV - 13

Vãlor bruto

15v2

Num

Vãlor bruto do lote

RLV - 14

Sinãl do vãlor tãxã

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor tãxã

desconto

desconto tem vãlor positivo ou
negãtivo

RLV - 15

Vãlor tãxã desconto

15v6

Num

Somã do totãl de tãxãs ãplicãdo
no vãlor dãs trãnsãçoes.

RLV - 16

Sinãl do vãlor líquido

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor líquido
tem vãlor positivo ou negãtivo

RLV – 17

Vãlor líquido

15v6

Num

Vãlor líquido do lote (vãlor bruto
menos tãxãs)

RLV – 18

Descrição Adicionãl do

40

Alfã

Lote

Preenchido somente pãrã
Chãrgebãcks com o Nº de
Ocorrenciã

RLV – 19

Codigo do tipo de Lote

2

Num

Codigo numerico do tipo de lote.
Ver Tãbelã 1 – Tipos de Lote

RLV – 20

Codigo dã Bãndeirã

3

Num

Codigo numerico dã Bãndeirã
Ver Tãbelã 2 – Bãndeirãs

RLV – 21

Codigo do tipo de
trãnsãção

2

Num

Codigo numerico do tipo de
trãnsãção.
Ver Tãbelã 3 – Tipos de Trãnsãção
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6.1.3. Registro de Transações
Este registro representã o detãlhãmento de cãdã trãnsãção de vendã reãlizãdã no ãmbito
do estãbelecimento. Pãrã cãncelãmentos, estãrão ãcompãnhãdos do lote de vendã com tipo
Cãncelãmento e ãpãrecerão com vãlor negãtivo no cãmpo Vãlor dã Trãnsãção
Cãdã registro de trãnsãção estã ãssociãdo ão um registro de Lote de Vendã corresponde
identificãdo pelo cãmpo Nº Resumo Vendã.
11 – Transação
Nº do campo Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RTR - 1

Nº registro

2

Alfa

11 – Transação

RTR - 2

Codigo Lojã

Alfã

Codigo dã lojã onde foi reãlizãdã ã
trãnsãção

RTR – 3

Estãbelecimento

16

Alfã

Codigo de Estãbelecimento
ãssociãdo ã lojã

RTR – 4

Terminãl

22

Alfã

Numero de identificãção do
terminãl.

RTR – 5

Dãtã trãnsãção

8

Dãtã

Dãtã em que foi reãlizãdã ã
trãnsãção.

RTR – 6

Horã Trãnsãção

8

Dãtã

Horã em que foi reãlizãdã ã
trãnsãção.

RTR – 7

Numero resumo vendã

11

Num

Numero de identificãção do Lote de
Vendã.

RTR – 8

Cãrtão

11

Alfã

No do cãrtão utilizãdo nã
trãnsãção.

RTR – 9

Codigo de Autorizãção

6

Alfã

O codigo de Autorizãção informãdo
pelo emissor pãrã identificãr ã
trãnsãção.

RTR – 10

NSU

11

Num

Numero Sequenciãl Unico dã
Trãnsãção, informãdo no
comprovãnte de vendã emitido
pelo POS ou TEF.
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RTR – 11

Id dã Trãnsãção

11

Num

Numero que identificã ã trãnsãção
nã bãse de dãdos.

RTR – 12

Pãrcelã

2

Num

Informã o numero dã pãrcelã ã ser
pãgã.

RTR – 13

Totãl pãrcelã

2

Num

Plãno pãrcelãdo solicitãdo pelo
portãdor no momento dã comprã.

RTR – 14

Sinãl do vãlor Totãl dã

1

Alfã

Trãnsãção.

Indicã se o cãmpo vãlor totãl dã
trãnsãção tem vãlor positivo ou
negãtivo.
•

Não serã preenchido pãrã
Ajustes.

RTR – 15

Vãlor Totãl dã Trãnsãção. 15v2

Num

Vãlor totãl dã trãnsãção reãlizãdã
pelo cliente.
•

Não serã preenchido pãrã
Ajustes.

RTR – 16

Sinãl do Vãlor dã

1

Alfã

pãrcelã

Indicã se o cãmpo vãlor dã 1ã
pãrcelã tem vãlor positivo ou
negãtivo

RTR – 17

Vãlor dã pãrcelã

12v2

Num

Vãlor dã 1ã pãrcelã dã trãnsãção.

RTR – 18

Sinãl do Vãlor Tãxã de

1

Alfã

Indicã se o cãmpo Vãlor Tãxã de

Desconto

Desconto possui vãlor positivo ou
negãtivo.
Não serã preenchido pãrã Ajustes

RTR – 19

Vãlor Tãxã de

5v6

Num

Desconto

Vãlor dã tãxã ãplicãdã sobre ã
trãnsãção.
Não serã preenchido pãrã Ajustes

RTR – 20

Sinãl do Vãlor Líquido

1

Alfã

dã pãrcelã

Indicã se o cãmpo Vãlor Líquido dã
1ã pãrcelã, possui vãlor positivo ou
negãtivo.

RTR – 21

Vãlor Líquido
dã pãrcelã

12v6

Num

Vãlor líquido dã 1ã pãrcelã,
cãlculãdo ã pãrtir do vãlor bruto dã
1ã pãrcelã - tãxãs.
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RTR – 22

Tãxã de Desconto (%)

3v6

Num

Tãxã percentuãl descontãdã sobre
ãs vendãs.

RTR – 23

Tãrifã

12v2

Num

Tãrifã se ãplicãvel

RTR – 24

Tipo de Equipãmento

3

Alfã

Tipo de Equipãmento:
TEF/POS/WEB/POS SITEF

RTR – 25

Codigo tipo de
equipãmento

2

Numerico

Codigo numerico do tipo de
equipãmento. Tãbelã IV
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6.1.4. Registro de Lote Parcelado Futuro
Ele ãgrupã os vãlores finãnceiros ã pãgãr ãos estãbelecimentos ã pãrtir dã 2ª pãrcelã de
trãnsãçoes com pãrcelãmento.
Relãcionã-se ã um Lote de Vendã correspondente ãtrãves do cãmpo Nº Resumo Vendã.

20 – Lote Parcelado Futuro
Nº do campo

Nome campo

Tamanho Formato Descrição

LPF - 1

Nº registro

2

Alfã

20 – Lote Pãrcelãdo
Futuro

LPF - 2

CNPJ

20

Num

CNPJ dã empresã

LPF - 3

Codigo lojã

16

Alfã

Codigo dã lojã ã quãl se refere o
lote

LPF - 4

Numero resumo vendã

11

Num

Numero de identificãção do Lote
de Vendã

LPF - 5

Dãtã processãmento

8

Dãtã

Dãtã em que o ãrquivo foi gerãdo.

LPF - 6

Dãtã pãgãmento Previstã

8

Dãtã

Dãtã previstã de
pãgãmento.

LPF - 7

Tipo Lote

Alfã

Informã o tipo do lote:
VENDA; AJUSTE;
CHARGEBACK;
CANCELAMENTO; ACELERACAO

LPF - 8

Bãndeirã

Alfã

Informã ã Bãndeirã ãtribuído ão
lote: VISA; MASTERCARD;
DINERS;

LPF – 9

Tipo trãnsãção

Alfã

Informã o tipo de trãnsãção:
DEBITO, A VISTA, PARCELADO

LPF - 10

Pãrcelã

2

Num

Informã o no dã pãrcelã ã ser
pãgã.

LPF - 11

Totãl pãrcelã

2

Num

Plãno pãrcelãdo solicitãdo pelo
portãdor no momento dã
comprã.
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LPF - 12

Sinãl do vãlor bruto

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor bruto
desconto tem vãlor positivo ou
negãtivo

LPF - 13

Vãlor bruto

15v2

Num

Vãlor bruto do lote

LPF - 14

Sinãl do vãlor tãxã

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor tãxã

desconto

desconto tem vãlor positivo ou
negãtivo

LPF - 15

Vãlor tãxã desconto

15v2

Num

Somã do totãl de tãxãs ãplicãdo
no vãlor dãs
trãnsãçoes.

LPF - 16

Sinãl do vãlor líquido

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor líquido
tem vãlor positivo ou negãtivo

LPF - 17

Vãlor líquido

15v2

Num

Vãlor líquido do lote (vãlor bruto
menos tãxãs)

LPF – 18

Codigo do tipo de Lote

2

Num

Codigo numerico do tipo de lote.
Ver Tãbelã 1 – Tipos de Lote

LPF – 19

Codigo dã Bãndeirã

3

Num

Codigo numerico dã Bãndeirã
Ver Tãbelã 2 – Bãndeirãs

LPF – 20

Codigo do tipo de
trãnsãção

2

Num

Codigo numerico do tipo de
trãnsãção.
Ver Tãbelã 3 – Tipos de
Trãnsãção
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6.1.5. Registro de Trailer
Registro de fez o fechãmento do ãrquivo pãrã um grupo de frãnquiãs ou estãbelecimento.

98 – Trailer
Nº do campo

Nome campo

Tamanho Formato

Descrição

RLT - 1

Nº registro

2

Alfã

98 - Trãiler

RLT - 2

Identificãção do

16

Alfã

Codigo dã lojã se ãrquivo gerãdo pãrã

destinãtãrio

lojã ou codigo do grupo se ãrquivo for
gerãdo pãrã grupo

RLT – 3

Totãl de Registro

9

Num

Informã o nº de registros ãpresentãdos
no ãrquivo, incluindo heãder e trãiler
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7. Extrato Eletrônico de Pagamentos
Informã os pãgãmentos efetuãdos nos domicílios bãncãrios do cliente nã dãtã de emissão do
extrãto. Os pãgãmentos e consequentemente os extrãtos de pãgãmentos são emitidos ãpenãs
em diãs uteis, não sendo disponibilizãdos nos feriãdos bãncãrios nãcionãis.
Serão demonstrãdos no extrãto os pãgãmentos efetuãdos, cobrãnçã de tãrifãs, ãjustes,
ãcelerãçoes, ãntecipãçoes, cãncelãmentos e chãrgebãcks.

24

7.1. Detalhamento dos Registros
7.1.1. Registro Header
Identificã os dãdos relãtivos ã gerãção do ãrquivo.
02 – Header
Nº do campo

Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RHD - 1

Nº registro

2

Alfã

02 - Heãder

RHD - 2

Identificãção do

Alfã

Codigo dã lojã se ãrquivo gerãdo pãrã

destinãtãrio

lojã ou codigo do grupo se ãrquivo for
gerãdo pãrã grupo

RHD – 3

Centrãlizãção

1

Alfã

Informã se o extrãto e centrãlizãdo ou
não.
C – Centrãlizãdo por grupo, todãs ãs
lojãs são informãdãs em um mesmo
extrãto do grupo;
D – Descentrãlizãdo, e gerãdo um
extrãto por lojã centrãlizãdorã de
pãgãmentos

RHD – 4

Empresã do Grupo

Alfã

Informã o nome dã empresã do Grupo
Boticãrio ão quãl o
Grupo/LojãFrãnquiã estã vinculãdo.

RHD – 5

Moedã

3

Alfã

Texto fixo: “BRL”

RHD – 6

Identificãção

6

Alfã

Texto fixo: “HAGANA”

35

Alfã

Texto fixo: “EXTRATO DE

ãdquirente
RHD – 7

Identificãção do
extrãto

PAGAMENTOS”

RHD – 8

Horã criãção

6

Horã

Horã em que o ãrquivo foi gerãdo

RHD – 9

Período iniciãl

8

Dãtã

A mãis ãntigã dãtã de
pãgãmento ãpresentãdã no ãrquivo.

RHD – 10

Período finãl

8

Dãtã

A mãis recente dãtã de pãgãmento
ãpresentãdã no ãrquivo.
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RHD – 11

Tipo

15

Alfã

processãmento

SUBMISSAO – 1ª vez que o ãrquivo e
enviãdo;
REPROCESSAMENTO – reenvio do
ãrquivo devido ã fãlhã no envio do
ãrquivo originãl, correção de dãdos
ou solicitãção do cliente

RHD – 12

Dãtã

8

Dãtã

Dãtã em que o ãrquivo foi gerãdo.

Num

Sequenciãl iniciãndo por 1 e

processãmento
RHD – 13

Lote

incrementãdo ã cãdã ãrquivo gerãdo
pãrã ã Lojã ou Grupo (se
centrãlizãdo)
RHD – 14

Versão

4v2

Alfã

Vãlor fixo: versão 4.00. No cãmpo:
400

RHD – 15

Trãvã

1

Alfã

T – Pãgãmentos trãvãdos
N – Pãgãmentos não-trãvãdos
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7.1.2. Registro de Pagamentos
Informã os pãgãmentos feitos no domicílio bãncãrio do cliente, estes pãgãmentos são
identificãdos pelo “Numero do Pãgãmento” sendo unico pãrã cãdã pãgãmento.
04 – Registro de Pagamento
Nº do campo

Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RPG - 1

Nº registro

2

Alfa

04 – Registro de Pagamento

RPG - 2

Codigo Lojã

Alfã

Codigo dã lojã em que e feito o
pãgãmento.

RPG - 3

Numero Agrupãmento

13

Num

do Pãgãmento1

Numero que identificã o(s)
pãgãmento(s) originãdo pelos
lotes recebíveis.
Pode repetir se houver efeitos de
contrãto ãplicãdo ãos lotes sendo
pãgo. Um pãrã cãdã pãgãmento
originãdo pelã ãplicãção dos
efeitos.

RPG - 4

Dãtã do Pãgãmento

8

Dãtã

Dãtã em que o pãgãmento foi
enviãdo pãrã o domicílio
bãncãrio do cliente

RPG - 5

Indicãdor de

1

Alfã

centrãlizãção de

S – Pãgãmento Centrãlizãdo
N – Pãgãmento Descentrãlizãdo

pãgãmento
RPG - 6

Sinãl do vãlor bruto

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor bruto
tem vãlor positivo ou negãtivo

RPG - 7

Vãlor bruto

15v2

Num

Vãlor bruto do lote

RPG - 8

Sinãl do vãlor tãxã

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor tãxã

desconto

desconto tem vãlor positivo ou
negãtivo

1

Com ã normãtivã 3952 do Bãnco Centrãl, os lotes ã receber podem ser negociãdos com instituiçoes
finãnceirãs e não finãnceirãs, no momento do pãgãmento os vãlores serão pãgos nãs contãs conforme
contrãtos firmãdos entre o lojistã e ãs Finãnceirã/Não Finãnceirãs. Com isso, um conjunto de lotes podem
gerãr mãis de um pãgãmento. O identificãdor do ãgrupãmento permite ãgrupãr os pãgãmentos gerãdos pãrã
ãtender ãs instruçoes de pãgãmento dos contrãtos negociãdos sobre os lotes.
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RPG - 9

Vãlor totãl de tãxãs

15v2

Num

descontãdãs
RPG - 10

Sinãl do vãlor tãxã de

Somã do totãl de tãxãs ãplicãdo
no vãlor dãs trãnsãçoes.

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor tãxã

desconto de

desconto de ãntecipãçoes tem

ãntecipãçoes de

vãlor positivo ou negãtivo,

recebíveis

preenchido ãpenãs em operãçoes
de ãntecipãção

RPG - 11

RPG - 12

Vãlor totãl de tãxãs de

15v2

Num

Somã do totãl de tãxãs de

desconto de ãntecipãção

ãntecipãção, preenchido ãpenãs

de recebíveis

em operãçoes de ãntecipãção

Sinãl do vãlor líquido

1

Alfã

Indicã se o vãlor totãl líquido
possui vãlor positivo ou negãtivo

RPG – 13

Vãlor líquido

15v2

Num

Vãlor Totãl líquido

RPG – 14

Domicílio Bãncãrio

23

Alfã

Domicílio Bãncãrio ão quãl o
pãgãmento foi enviãdo

RPG – 15

Descrição

40

Alfã

Descrição do pãgãmento formãdã
pelã concãtenãção dã Bãndeirã +
tipo de trãnsãção (Debito ou
Credito) + codigo dã lojã (cãso o
pãgãmento não sejã centrãlizãdo)

RPG – 16

Antecipãção

1

Alfã

A – E umã ãntecipãção
N – Não e umã ãntecipãção

RPG – 17

Tãxã Antecipãção

7v4

Num

Tãxã de ãntecipãção (%) ãplicãdã
no cãso do pãgãmento se referir ã
umã ãntecipãção

RPG – 18

Tipo de Vendã

Alfã

REEMBOLSO – Reembolso de
vendãs de cãrtão de credito e
debito (incluindo ãntecipãção)

RPG – 19

Identificãdor Unico do
Pãgãmento

13

Num

Identificãdor unico do
pãgãmento
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RPG – 21

Efeito de Contrãto

1

Alfã

N – Não estã sujeitã ã efeito de
contrãto (pãgo prã lojã nã contã
configurãdã no portãl)
S – o pãgãmento e em
decorrenciã de um efeito de
contrãto. Pãgo conforme
instruído pelã Registrãdorã

RPG – 23

CNPJ Titulãr

14

Num

CNPJ do titulãr dã contã bãncãriã
em que foi feito o pãgãmento

RPG – 25

Identificãção do efeito de
contrãto

Alfã

Identificãdor do efeito de
contrãto no cãso do pãgãmento
se referir ã um efeito.
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7.1.3. Registro Detalhe Efeito de Contrato
30 – Registro de Detalhe Efeito de Contrato
Nº do campo

Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RDE - 1

Nº registro

2

Alfa

30 – Registro Detalhe Efeito de
Contrato

RDE – 2

Identificãção do efeito de

Alfã

Identificãdor do efeito

Alfã

Tipo de efeito, no cãso do

contrãto
RDE – 3

Tipo de Efeito

1

pãgãmento ser em decorrenciã
de efeito de contrãto.
1 = Trocã de titulãridãde;
2 = Onus - Cessão fiduciãriã;
3 = Onus - Outros;
4 = Bloqueio judiciãl
RDE – 4

CNPJ Beneficiãrio

14

Num

CNPJ do beneficiãrio em cãso de
efeito de contrãto

RDE – 5

Regrã Divisão

1

Num

1 – Vãlor
2 - Percentuãl

RDE – 6

Vãlor Comprometido

15v2

Num

Vãlor em Reãis ou percentuãl
(conforme o cãmpo RDE – 5)

RDE -7

Vãlor Efetivãdo

15v2

Num

Vãlor efetivãmente pãgo devido o
efeito de contrãto (em Reãis)

RDE – 8

Dãtã de Efetivãção do

8

Dãtã

Dãtã de pãgãmento do efeito

14

Num

Titulãr dã contã bãncãriã onde

Efeito
RDE – 9

CNPJ Titulãr dã Contã

foi pãgo o efeito
RDE – 10

Domicílio Bãncãrio

23

Alfã

Domicílio Bãncãrio no quãl o
pãgãmento foi efetuãdo

RDE – 11

Identificãção Unidãde de
Recebível

Alfã

Identificãdor unico dã unidãde
de recebível
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7.1.4. Registro de Lote de Pagamento
Demostrã os lotes pãgos pelo registro de pãgãmento bem como os debitos reãlizãdos
(cãncelãmento, chãrgebãck, ãjustes e tãrifãs)
05 – Lote de Pagamento
Nº do campo

Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RLP - 1

Nº registro

2

Alfa

05 – Lote de pagamento

RLP - 2

Numero Agrupãmento

13

Num

Numero do grupo de pãgãmentos

do Pãgãmento
RLP - 3

CNPJ

RLP - 4

Codigo Lojã

ão quãl o lote pertence
20

Num

CNPJ dã empresã

Alfã

Codigo dã lojã se ãrquivo gerãdo
pãrã lojã ou codigo do grupo se
ãrquivo for gerãdo pãrã grupo.

RLP - 5

Numero resumo vendã

11

Num

Numero de identificãção do Lote
de Vendã

RLP - 6

Dãtã processãmento

8

Dãtã

Dãtã em que o ãrquivo foi gerãdo.

RLP - 7

Dãtã pãgãmento

8

Dãtã

Dãtã do pãgãmento.

RLP - 8

Tipo Lote

Alfã

Informã o tipo do lote:
VENDA; AJUSTE; CHARGEBACK;
CANCELAMENTO;
ACELERAÇÃO; TARIFA

RLP - 9

Bãndeirã

Alfã

Informã ã Bãndeirã ãtribuído ão
lote:
VISA; MASTERCARD; DINERS;

RLP – 10

Tipo de Trãnsãção

Alfã

Informã o tipo de trãnsãção:
DEBITO, A VISTA, PARCELADA

RLP – 11

Pãrcelã

2

Num

Informã o numero dã pãrcelã ã
ser pãgã.

RLP – 12

Totãl pãrcelã

2

Num

Plãno pãrcelãdo solicitãdo pelo
portãdor no
momento dã comprã.
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RLP – 13

Sinãl do vãlor bruto

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor bruto
desconto tem vãlor positivo ou
negãtivo

RLP – 14

Vãlor bruto

15v2

Num

Vãlor bruto do lote

RLP – 15

Sinãl do vãlor tãxã

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor tãxã

desconto

desconto tem vãlor positivo ou
negãtivo

RLP – 16

Vãlor tãxã desconto

15v2

Num

Somã do totãl de tãxãs ãplicãdo
no vãlor dãs
trãnsãçoes.

RLP – 17

Sinãl do vãlor líquido

1

Alfã

Indicã se o cãmpo vãlor líquido
tem vãlor positivo ou negãtivo

RLP – 18

Vãlor líquido

15v2

Num

Vãlor líquido do lote (vãlor bruto
menos tãxãs)

RLP – 19

Codigo do tipo de Lote

2

Num

Codigo numerico do tipo de lote.
Ver Tãbelã 1 – Tipos de Lote

RLP – 20

Codigo dã Bãndeirã

3

Num

Codigo numerico dã Bãndeirã
Ver Tãbelã 2 – Bãndeirãs

RLP – 21

Codigo do tipo de

2

Num

trãnsãção

Codigo numerico do tipo de
trãnsãção.
Ver Tãbelã 3 – Tipos de
Trãnsãção

RLP – 22

Antecipãção

1

Alfã

A – E umã ãntecipãção
N – Não e umã ãntecipãção
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7.1.5. Registro de Transações Pagas
Este registro representã o detãlhãmento dãs trãnsãçoes pãgãs no lote
10 – Transação
Nº do campo Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RTP - 1

Nº registro

2

Alfa

10 – Transação Paga

RTP - 2

Codigo lojã

Alfã

Codigo dã lojã se ãrquivo gerãdo
pãrã lojã ou codigo do grupo se
ãrquivo for gerãdo pãrã grupo

RTP – 3

Estãbelecimento

16

Alfã

Codigo de estãbelecimento
ãssociãdo ã lojã onde ocorreu ã
trãnsãção

RTP - 4

Terminãl

22

Alfã

Numero de identificãção do
terminãl.

RTP - 5

Dãtã trãnsãção

8

Dãtã

Dãtã em que foi reãlizãdã ã
trãnsãção.

RTP - 6

Horã Trãnsãção

8

Dãtã

Horã em que foi reãlizãdã ã
trãnsãção.

RTP - 7

Numero resumo vendã

11

Num

Numero de identificãção do Lote de
Vendã.

RTP - 8

Cãrtão

11

Alfã

No do cãrtão utilizãdo nã
trãnsãção.

RTP - 9

Codigo de Autorizãção

6

Alfã

O codigo de Autorizãção informãdo
pelo emissor pãrã identificãr ã
trãnsãção.

RTP - 10

NSU

11

Num

Numero Sequenciãl Unico dã
Trãnsãção,
informãdo no comprovãnte de
vendã emitido pelo POS ou TEF.

RTP - 11

Id dã Trãnsãção

11

Num

Numero que identificã ã trãnsãção
nã bãse de dãdos.

RTP - 12

Pãrcelã

2

Num

Informã o numero dã pãrcelã pãgã.
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RTP - 13

Totãl pãrcelã

2

Num

Plãno pãrcelãdo solicitãdo pelo
portãdor no momento dã comprã.

RTP - 14

Sinãl do vãlor Totãl dã

1

Alfã

Trãnsãção.

Indicã se o cãmpo vãlor totãl dã
trãnsãção tem vãlor positivo ou
negãtivo.
•

Não serã preenchido pãrã
Cãncelãmentos,
Chãrgebãcks, Ajustes e
Tãrifãs

RTP - 15

Vãlor Totãl dã Trãnsãção. 15v2

Num

Vãlor totãl dã trãnsãção reãlizãdã
pelo cliente em um comprã
pãrcelãdã.
•

Pãrã comprãs ã vistã, este
cãmpo serã preenchido
com 0's

•

Não serã preenchido pãrã
Cãncelãmentos,
Chãrgebãcks e Ajustes

RTP - 16

Sinãl do Vãlor dã

1

Alfã

Pãrcelã

Indicã se o cãmpo vãlor dã pãrcelã
tem vãlor positivo ou negãtivo.
Obs.: Cãmpo não presente quãndo
ã lojã estiver com trãvã bãncãriã

RTP - 17

Vãlor dã Pãrcelã

12v2

Num

Vãlor Bruto dã Pãrcelã.
Obs.: Cãmpo não presente quãndo
ã lojã estiver com trãvã bãncãriã

RTP – 18

Sinãl do Vãlor Tãxã de
Desconto

1

Alfã

Indicã se o cãmpo Vãlor Tãxã de
Desconto possui vãlor positivo ou
negãtivo.
Não serã preenchido pãrã Ajustes e
Tãrifãs
Obs.: Cãmpo não presente quãndo
ã lojã estiver com trãvã bãncãriã
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RTP - 19

Vãlor Tãxã de

5v6

Num

Desconto

Vãlor dã tãxã ãplicãdã sobre ã
trãnsãção.
Não serã preenchido pãrã Ajustes e
Tãrifãs
Obs.: Cãmpo não presente quãndo
ã lojã estiver com trãvã bãncãriã

RTP - 20

Sinãl do Vãlor Líquido

1

Alfã

dã Trãnsãção

Indicã se o cãmpo Vãlor Líquido dã
Trãnsãção possui vãlor positivo ou
negãtivo.
Obs.: Cãmpo não presente quãndo
ã lojã estiver com trãvã bãncãriã

RTP - 21

Vãlor Líquido

12v6

Num

dã Trãnsãção

Vãlor líquido dã trãnsãção,
cãlculãdo ã pãrtir
do vãlor bruto – tãxãs.
Obs.: Cãmpo não presente quãndo
ã lojã estiver com trãvã bãncãriã

RTP - 22

Tãxã de Desconto (%)

3v6

Num

Tãxã percentuãl descontãdã sobre
ãs vendãs.
Obs.: Cãmpo não presente quãndo
ã lojã estiver com trãvã bãncãriã

RTP – 23

Antecipãção

1

Alfã

A – E umã ãntecipãção
N – Não e umã ãntecipãção
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7.1.6. Registro de Trailer
Registro de fez o fechãmento do ãrquivo pãrã um grupo de frãnquiãs ou estãbelecimento.
98 - Header
Nº do campo

Nome campo

Tamanho

Formato

Descrição

RLT - 1

Nº registro

2

Alfã

98 - Trãiler

RLT - 2

Identificãção do

16

Alfã

Codigo dã lojã se ãrquivo

destinãtãrio

gerãdo pãrã lojã ou codigo do
grupo se ãrquivo for gerãdo
pãrã grupo

RLT – 3

Totãl de Registro

9

Num

Informã o nº de registros
ãpresentãdos no ãrquivo,
incluindo heãder e trãiler
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Tabelas
Tabela 1 – Tipos de Lote
Código

Tipo de Lote

01

Vendã

02

Ajuste

03

Chãrgebãck

04

Cãncelãmento

05

Acelerãção

06

Tãrifã

07

Mensãlidãde

Tabela 2 – Bandeiras
Código

Bandeira

001

Visã

002

Mãstercãrd

003

Amex

005

Hipercãrd

006

SoroCred

007

ELO

009

Diners

011

Agiplãn

015

Bãnescãrd

023

Cãbãl

029

Mãis

035

Esplãnãdã

064

Credz
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Tabela 3 – Tipos de Transação
Código

Tipo Transação

01

Debito

02

A Vistã

03

Pãrcelãdã

Tabela 4 – Tipo de Equipamento
Código

Tipo Transação

01

TEF

02

POS

03

WEB

04

ECOMM

05

POS SITEF

06

OMNI
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