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Nytt filformat for 

betalinger 

Bakgrunn 

Fra 31. oktober 2016 krever Finansavtaleloven 

at euro - betalinger sendes til bank i henhold 

til internasjonal standard for betalingsformat. 

Bakgrunnen for endringen er tilpasning til EUs 

regelverk for euro betalinger. 

 Kunder med økonomisystem som utveksler 

betalingsfiler med bank i dag, vil måtte bytte 

filformatet de bruker i dag til den nye 

standarden. 

Det nye filformatet håndterer alle valutaer. 

Norske banker vil også innføre det nye 

formatet for samtlige valutatransaksjoner og  

innenlands transaksjoner. På sikt vil alle 

filbaserte meldinger slik som kvitteringer og 

kontoutskrifter også bli sendt i  det nye 

formatet.  

Hvem blir berørt av nytt regelverk 

De første som blir berørt er virksomheter med 

betalinger i euro med mer enn 10 ansatte 

og/eller 2 millioner euro i omsetning eller 

balanse. I tillegg blir alle virksomheter i 

offentlig sektor med betalinger i euro berørt. 

Virksomheter som ikke har betalinger i euro 

blir berørt etter hvert som det nye formatet 

innføres for alle betalingstransaksjoner og 

filbaserte meldinger.  

Hvorfor 

Det forventes mer konsistent 

betalingsinformasjon hvor all informasjon 

sendes uforandret  gjennom hele 

betalingskjeden. Dette vil gi bedre kvalitet på 

avstemming og oppfølging av inn- og 

utbetalinger. 

Endringen for betalinger vil være starten på 

utfasing av gamle filformat.  

 

 

 

Hva innebærer endringen for deg 

Dersom du er berørt av nytt regelverk er du 

forpliktet til å gå over til bruk av det nye 

filformatet for betalinger i euro senest 31. 

oktober 2016.  

Dersom de nye reglene ikke omfatter din 

virksomhet, kan du velge å ta i bruk nytt 

filformat etter hvert som du selv ønsker eller 

etter bankenes plan for utfasing av gamle 

filformat. 

Prosess 

Bankene og leverandørene av 

økonomisystemer samarbeider i et felles 

prosjekt styrt av Bits (tidligere Bankenes 

standardiseringskontor). 

Bankene vil ta kontakt med sine kunder for å 

iverksette overgang til nytt filformat.  

Som forberedelse kan du ta kontakt med din 

leverandør av økonomisystem for 

tilrettelegginger. 

Du vil få muligheten til å teste dine nye 

betalingsfiler mot banken.  

Hva er det nye formatet? 

Det nye formatet heter ISO 20022 XML og er 

basert på en internasjonal standard.  

XML er tatt i bruk i mange andre 

sammenhenger og ISO 20022 XML spesifikt 

brukes til utveksling av betalingsfiler og 

meldinger mellom kunde og bank. 

Dette vil også gjelde utveksling mellom 

banker. 

Sjekkliste for hva du kan gjøre 

1.     Ta kontakt med din leverandør av 

økonomisystem for informasjon om 

deres plan for konvertering til nytt 

format. 

2.      Ta kontakt med din(e) bank(er) for 

informasjon om  plan for innføring av 

det nye formatet. 


