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Utlandsbetalning enligt ISO20022 och ISO20022/SEPA 

Utlandsbetalningar enligt ISO20022 finns från version 8.6.26 för SE-Banken och Nordea och 

från version 8.6.40 för Swedbank. Utlandsbetalningar enligt ISO20022 gäller både SEPA 

betalningar och utlandsbetalningar. SEPA används när valutan är i euro. 

 

Innan ISO20022 kan användas måste användaren göra inställningar i Basinformationen och 

på leverantören. 

 

Inställningar i Basinformationen 

Vid utlandsbetalningar och SEPA betalningar enligt ISO20022 ska man ange vilken bank 

företaget har. Om företaget har SE-Banken eller Nordea som bank väljer man ”Standard” ur 

listan. Om företaget har Swedbank som bank anges ”Swedbank”. 

 

Företagets ID-nummer för tjänsten anges i fältet "ISO20022 ID". Uppgift om ID-nummer 

erhålls från banken. SE-Banken kallar ID-numret för SEB ID och Swedbank kallar det för 

avtalsnummer.  
  

 
 

I fliken Faktura anges företagets egna uppgifter för IBAN och BIC för huvudkontot, se bilden 

på nästa sida. Informationen behövs för att visa avsändaren av betalningsfilen.  

 

Om företaget har flera IBAN konton anges det i tabellen för övriga IBAN konton. Vid 

betalning väljer man vilket konto som ska användas. Företagets bankkontonummer anges i 

fältet IBAN. BIC adressen anges i fältet BIC. Välj valuta och ange vilket konto beloppet ska 

bokföras på. Valuta läggs upp i Avance Verktyg. 
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Inställningar på leverantören 

I fliken Utbetalning anges betalningstyp ISO20022 eller ISO20022/SEPA på leverantören. 

 

Betalningstyp ISO20022 används vid utlandsbetalning enligt ISO20022. 

 

Betalningstyp ISO20022/SEPA används vid utlandsbetalning när valutan är i euro (EUR) och 

det sker till något av de länder som finns i bankens lista för SEPA. 

 

 
 

I tabellen Utland anges information för utlandsbetalning. Se rubrikerna nedan vad som gäller 

för ISO20022/SEPA respektive ISO20022. 
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ISO20022/SEPA 

ISO20022/SEPA används vid utlandsbetalning när valutan är i euro (EUR) och det sker till 

något av de länder som finns i bankens lista för SEPA. Bankavgiften kommer att delas mellan 

avsändaren och mottagaren. I övriga fall ska utlandsbetalning enligt ISO20022 användas. För 

att det ska bli en SEPA betalning krävs det att man har valt det som betalningstyp, däremot 

kommer systemet själv att välja utlandsbetalning enligt ISO20022 om valutan inte är i euro.  

 

Vid utlandsbetalning krävs det att IBAN är ifyllt med det kontonummer som ska användas. 

Om det är ett kontonummer som är enligt IBAN (2 tecken landskod + 2 siffror + 1 till 30 

tecken) kommer detta att skickas som typ IBAN, i annat fall BBAN. Om BIC finns anges BIC 

adressen i fältet BIC (SWIFT).  

 

ISO20022  
Vid utlandsbetalning krävs det att IBAN är ifyllt med det kontonummer som ska användas. 

Om det är ett kontonummer som är enligt IBAN (2 tecken landskod + 2 siffror + 1 till 30 

tecken) kommer detta att skickas som typ IBAN, i annat fall BBAN. BIC adressen anges i 

fältet BIC (SWIFT).  

 

I fältet Bank kan bankens kod (ClearingSystemCode) anges om det behövs. I fältet Adress 

kan man ange Clearingnr (MemberIndenification) om det behövs. Bankavgiften är delad som 

standard. Det går att välja att mottagaren ska betala alla avgifter genom att markera fältet 

"mottagaren betalar" på leverantören. 

 

Utbetalning 

Vid utbetalning väljer man betalningssätt ”Utland ISO20022”. Det går att välja vilket IBAN 

konto som ska användas. Det konto som är angivet i Basinformationen, fliken Faktura, hämtas 

automatiskt. Om man har lagt upp ytterligare IBAN konton i Basinformationen kan man välja 

något av dessa konton. 

 

 
 

Gå upp i menyn på Betalning och välj Fil för att skapa filen. Den fil som skapas laddas sedan 

upp på bankens webbsida. 
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Betalning av kreditfakturor  
Vid betalning av kreditfakturor i ISO20022 är kravet att samma typ av betalning används 

(SEPA eller utlandsbetalning). Det måste finnas en debetfaktura som är större än 

kreditfakturan vid samma betalningstillfälle. Om det saknas en debetfaktura tas inte 

kreditfakturan med även om den är vald. Belopp på 0 kr, d.v.s. samma belopp på debet- och 

kreditfakturan, är inte tillåtet av banken.  

 

Det måste vara samma valuta på debet- och kreditfakturorna. Det får inte vara olika valutor på 

fakturorna till samma leverantör när man har en kreditfaktura eftersom systemet försöker 

matcha kredit med debet.  

Återredovisning  

Det finns möjlighet att återredovisa betalda fakturor via fil i formatet ISO20022 (CAMT053 

och CAMT054). 

 

Öppna avbokningsbilden och välj fliken Återredovisning fil. 

 

Klicka på ikonen på raden Filnamn och leta fram filen som ska läsas in. Välj ”ISO20022” i 

fältet Format. 

 

 
 

Klicka på knappen "Hämta fil" för att läsa in filen. Alla leverantörsfakturor i filen visas i 

listan. Välj Arkiv, Spara för att utföra avbokningen. 

 


