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Information till Programleverantörer                                                                        SE  
 
 

Endast kort tid kvar för gamla FS-tjänsten 
 
Avgående betalningar 

 
Tjänsten Fakturabetalningsservice inklusive FS-åter  
upphör den 31 december 2014 
 
Antingen väljer du att stödja Corporate File Paymen ts egna filfor-
mat PO3 med full funktionalitet eller så väljer du att använda det 
gamla filformatet för Fakturabetalningsservice med de begräns-
ningar som finns för kreditnotor och återredovisnin g. 
  
Det går då inte längre att skicka ensamma kreditnotor i filen och åter-
redovisningen har ett nytt filformat, Debiteringsbesked på fil (DA1) 
 
Från och med den 1 januari 2015 tar vi enbart emot  
filformat som kan hanteras i tjänsten Corporate Fil e 
Payments för leverantörsbetalningar.  
 
Mindre kunder kan istället för att skicka filen via GiroLink importera den 
i Internetbanken Företag. För detta krävs inget avtal. I båda fall kan 
kunden få återredovisning via fil, men för detta krävs GiroLink eller 
annat filkommunikationsprogram.  
 
Läs mer på vår hemsida www.nordea.se/programleverantörer om Corporate File Payments och begräns-
ningarna för gamla filformat.  
 
Postbeskrivningen Corporate File Payments och exemp elfilerna har uppdaterats 
 
Ändringar i Inrikes PO3 
Posttyp PI00 Betalningstyp 00, 05, 09  Pos 46– Meddelande till mottagaren redovisas inte i DA1-filen.  
Posttyp BM99 Meddelandet till mottagaren redovisas inte i DA1-filen. 
  
Ändringar i Inrikes DA1   
Posttyp =MH10 Pos 5–10 DEBADV 
Posttyp = BE01 Pos 5–22 Mottagarkonto (inklusive clearingnummer, 9962=PlusGirokonto) annars  
UTBETALNINGSKORT eller BGC + Bankgironummer. 
  
Ändringar i Inrikes POR  
Posttyp MH00 Pos 45-47  Valuta på beordrat belopp.  
För gireringar (PlusGirot, Bankgiro) endast SEK/EUR och kontoinsättningar och utbetalningskort endast SEK. 
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Ändringar i utrikes PO3 (gäller även POR)  
Posttyp BE01 Pos 23–57 Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt. (Obligatoriskt uppgift) 
Posttyp BM99 Max två stycken per betalning (posttyp PI00), se Postsamband sid 42. Redovisas inte i DA1-
filen. 
  
Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 
OBS! Posttyp IB03 måste alltid anges när posttyp IB01 används. Dock behöver inte posttyp 
IB03 innehålla något. Posttyp IB02 är frivillig. 
   
Ändringar i Utrikes DA1   
Posttyp MH01 och MH10 Pos 11-12 IN (Internationell) 
Posttyp MT01 Pos 12–26 Summa av krediterade/beordrade belopp i DR01 poster. 
 
Uppdaterad postbeskrivning finns på vår hemsida. Exempelfilerna kommer att uppdateras. 
 
 

Löneutbetalningar inom Sverige och till utlandet  
 
Inga omedelbara ändringar är att vänta i våra lönetjänster då löneutbetalning via Personkontosystemet 
(LON) och BG-Lön enbart betalar ut i inhemsk valuta, SEK. 
 
När arbetsgivaren betalar ut lönen via tjänsten Löner via Personkontosystemet, är det Nordea som hanterar 
löneutbetalningar till löntagare som befinner sig i utlandet. Kontoinnehavaren meddelar Nordea till vilket 
konto löneutbetalningen ska styras om inte själva personkontot används. 
 
Löneutbetalningar via Bankgirots lönerutin gäller enbart för utbetalningar inom Sverige i valutan SEK. 
För en utbetalning i annan valuta behöver utbetalaren skicka en utlandsbetalning. För utbetalningar i EURO 
gäller reglerna för SEPA från och med 31 oktober 2016. 
 
När det gäller SEPA generellt så kommer endast Nordeas nordiska tjänster eGateway och Nordea Corporate 
Access att vara fullt SEPA kompatibla.  
 

 

 

Nyhetsbrevet ges ut vid behov och innehåller information riktad till dig som är programleverantör.  Se även information på våra hem-

sidor www.nordea.se/programleverantörer och www.nordea.com för våra nordiska och globala lösningar, välj fliken Our Services 

 

 Utgivare: Nordea Bank AB (publ) 
Ansvarig: Elvy Grahn 
Cash Management Sales & Solutions SE 

Malmskillnadsgatan 23, S 47 
105 71  STOCKHOLM 
Tlf. +46 8 614 70 00 


